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Vedlagt følger høringssvaret fra Åsane menighetsråd, I Arna og Åsane prosti, Bjørgvin
bispedømme. vedr staten og Den norske kirke.

Saken var oppe i menighetsrådsmøte den 11. oktober og ble vedtatt enstemmig.

Memglletskonsulent

Åsane menighet

Kopi:
Kirkerådet
Bjørgvin bispedømme



Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans:

Type  høringsinstans

0 Kommune
0 Menighetsråd/ kirkelig fellesråd/ bispedømmeråd
EI Prost/ biskop

Tros-  eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
[] Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
[] Annen offentlig instans
F] Annen privat  instans

1. Hvilke  overordnede prinsipper bor ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?

Svar:

2. Den norske kirke som statskirke:

[] Bør fortsette
[ Bør avvikles
[] Vet ikke /  ønsker ikke å svare

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være- forankret?

[ Grunnloven
X Egen kirkelov  vedtatt av Stortinget

[] Lov om trossamfunn
[] Vet ikke /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

[] Gjennom medlemsavgift
[] Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
M Støtte  fra det offentlige og med noe medlemsavgift
[] Offentlig finansiering uten medlemsavgift
[] Vet ikke /  ønsker ikke å svare



5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?

[ Valgordningene bør være som i dag
[ Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer

0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:

6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bør i så fall stå i § 2 (eller i en
annen paragraf) i Grunnloven i tillegg til prinsippet om religionsfrihet?

(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)

[] Ingen tillegg
[] De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,

rettstaten og menneskerettighetene
[ Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
] Det humanistiske verdigrunnlaget
[ At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
[ Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha  ansvaret for gravferdsforvaltningen?

0 Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
[] Kommunen
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

[ Den lokale kirke  bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
© Den lokale  kirke  bør eie kirkebyggene ,  og kommunen bør ha det økonomiske

ansvaret

[] Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
[] Vet ikke  / ønsker ikke å svare

2



5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?

0 Valgordningene bør være som i dag

0 Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer

Fl Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:

6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bør i så fall stå i § 2 (eller i en
annen paragraf) i Grunnloven i tillegg til prinsippet om religionsfrihet?

(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)

0 Ingen tillegg
De politiske  prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene

® Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
0 Det  humanistiske verdigrunnlaget

0 At Den norske  kirke er en evangelisk -luthersk kirke

0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen
Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
® Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske

ansvaret

Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare



Åsane  menighet , i Arna og Åsane prostii Bjørgvin bispedømme sin høringsutalelse:

Staten og Den norske  kirke  -  høringsuttalelse.

Åsane menighetsråd deler i hovedsak flertallet i Gjønnes-utvalget sin tilråing om å endre
forholdet mellom Staten og Den norske kirke. Hovedargumentet for dette er behovet for å
understreke at Den norske kirke er et selvstendig trossamfunn.

Åsane menighetsråd vil særlig peke Den norske kirke sin rett til å peke ut sine egne ledere,
dvs. biskoper uten statlig innblanding. Da utnevningsretten etter Grunnloven ikke kan
delegeres til et kirkelig organ, forutsetter en endring der kirken selv utnevner biskoper en
grunnlovsendring. Det vil igjen ta bort selve grunnlaget for dagens statskirkeordning.

En lovforankret folkekirke vil være selvstendig, men vil fortsatt stå i en tett dialog med
Staten. Gjennom et formalisert forhold nedfelt i lovverket vil Staten aktivt kunne støtte folket
sitt ønske om å ha en landsdekkende kirke. En kirke med kirkebygg og kirkelig tilsatte, som
yter kirkelig tjenester og har gudstjenester der folk bor.

Statens verdigrunnlag.
Staten må synliggjøre sitt verdigrunnlag. Grunnloven må derfor ha en verdiparagraf. Åsane
menighetsråd støtter flertallet i Gjønnes-utvalget, som foreslår følgende verdiparagraf: "Alle
Indvaanere av Riget have fri Religionsutøvelse. Den kristne og humanistiske Arv forbliver
Statens Værdigrunnlag"

Finansiering og organisering.
En overordnet religionspolitikk der Staten aktivt støtter utøving av tro og deltaking i tros- og
livssynsamfunn, vil innebære at Staten også må yte midler. Det er god tradisjon for dette i
Norge. Det bidrar til å sikre like økonomiske forhold for gudstjenesteliv og kirkelige
handlinger i hele landet.
Åsane menighetsråd støtter flertallet i Gjønnes-utvalget om at dagens offentlige
finansieringsordning videreføres. Åsane menighetsråd er noe usikker på bruk av
medlemsavgift i tillegg til offentlig finansiering. Det kan slå både positivt og negativt ut for
medlemmenes forhold til kirken. Positivt ved at medlemmer kan oppleve at de bidrar til
aktivitet i kirken. Negativt ved at dagens frivillige gaver kan bli redusert, eller at medlemmer
melder seg ut fordi de ikke vil eller kan betale medlemsavgift.

Demokrati og valgordninger.
Åsane menighetsråd mener at en ny kirkeordning bør styrke soknets stilling. Vi ønsker derfor
ikke at fellesrådene og bispedømmeråd skal velges ved direkte valg. Dagens ordning sikrer
best sammenhengen mellom menighetsråd og fellesråd og bispedømmeråd.

Kirkebyggene.
Åsane menighetsråd mener at soknet fortsatt skal eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det
økonomiske ansvaret. Dette er i samsvar med innarbeid tradisjon og understreker soknet sin
stilling i forhold til kirkebygget.

Gravferdsforvaltningen.



Gjennom mange år har de kirkelige fellesrådene hatt primæransvar for
gravferdsforvaltningen. Erfaringene viser at dette har vært en god ordning. Åsane
menighetsråd har tillit til at de kirkelige fellesrådene også i framtiden vil kunne tilby gode
gravferdstjenester til alle innbyggere og tilrår at Den norske kirke fortsatt har dette ansvaret.
Det bør likevel ikke være noe problem å kunne bruke det mer nøytrale begrepet gravplass i
stedet for kirkegård.


