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NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke - høringsuttalelse

Kirkelig Fellesråd i Trondheim har kommet frem til følgende høringsuttalelse i forbindelse med
NOU 2006:2 "Staten og Den norske kirke". Høringsuttalelsen og avstemmingen ble vedtatt i
fellesrådets møte 4. oktober 2006.

1. Bakgrunn og hovedkonklusjon.

Kirkelig Fellesråd i Trondheim har drøftet Gjønnesutvalgets innstilling på bakgrunn av
departementets høringsbrev og de spørsmål det spesifikt ønskes svar på. Fellesrådet vurderer det
som ikke nødvendig å skrive en større prinsipiell uttalelse utover kommentarer og presiseringer der
vi finner det nødvendig for at vurderinger skal komme klart frem.
Vi støtter derimot ikke utvalgets forslag til delvis finansiering ved medlemsavgift, men ønsker full
offentlig finansiering.

2. Vurdering av de enkelte punkter

2.1 Tros  og livssynspolitikk
Historisk, politisk og samfunnsmessig ser vi at tros- og livssynsengasjement har stor verdi for
hvordan vi som samfunn kan ta vare på hverandre og våre felles goder og ansvar. Vi ser også at de
aller fleste ønsker en livssynsmessig definert ramme rundt fødsel, overgangsriter og død og også i
stor grad rundt vigsel. De aller fleste  vil også ønske  en verdimessig forankring for private og
offentlige veivalg og prioriteringer, uansett hvilken tros eller ikke tros forståelse de legger i dette.
Vi støtter derfor utvalgets forståelse av det offentliges ansvar for å ha en aktivt støttende tros og
livssynspolitikk. Dette forstås som et ansvar både politisk og økonomisk.

2.2 Lovforankret Folkekirke, med kirkelig selvstyre
Relasjonen mellom stat og kirke kan vurderes ut fra historiske, konstitusjonelle, tradisjonelle og
teologiske kriterier. Ønsket om endring må forstås ut fra en vurdering av at dagens relasjoner ikke
er regulert eller forstått på en slik måte at stat og kirke på best mulig måte er i stand til å ivareta sine
spesielle ansvarsområder og oppgaver.

Hovedproblemet ligger i forståelsen av hvor et demokratisk valgt kirkestyre skal ligge, i Stortinget
eller i kirken.
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Det første premiss for en slik forståelse er hvorvidt vi i vår historiske og politiske kontekst kan
fastholde at kongen er innsatt av Gud med særlig myndighet over både det åndelige og det verdslige
område slik reformatorene og den Norske lov av 1687 forstår det.
Dersom dette premiss fastholdes vil det være nødvendig å avklare om Kirkelig Statsråd, med sitt
ansvar for stortinget aksepteres som den legitime viderefører av denne Gudgitte oppgave.
Det er samtidig et problem med dagens ordning at den ikke fullt ut ivaretar tros- og livssynsfrihet
ved at staten kan fatte avgjørelser i kirkelige spørsmål, samt at halvparten av statsrådene må være
medlem av Den norske Kirke.
Videre vil en lovforankret folkekirke innbære en større likebehandling av tros- og livssynsamfunn.
Vi mener at kirkens forhold til statsforfatningen må revurderes ettersom den er basert på en
forståelse av maktfordeling som verken samsvarer med det opprinnelige prinsipp i NL 2.1 eller med
dagens forståelse, der makt gis på bakgrunn av vist evne til ansvar og innsikt.

2.3 Forankring
Den norske kirkes historisk og kulturelle særstilling i Norge ivaretas ved at Stortinget gir en
rammelov for relasjonene mellom den norske kirke som selvstendig rettssubjekt og en stat der
flertallet er fullverdige medlemmer av kirken.
En rammelov bør speile kirkens rettslige status, men også pålegge den en større grad av offentlighet
enn øvrige trossamfunn ved at kirken forpliktes på offentlighetslov og forvaltningslov.

2.4 Finansiering
Der Gjønnesutvalget foreslår en offentlig finansiering med noe medlemsavgift, ønsker vi at kirker
og trossamfunn fortsatt finansieres gjennom skatteinntekter.

2.5 Demokrati og valgordninger i kirken.
Vi har merket oss engasjementet for økt valgdeltagelse i det kirkelige demokrati. Dette styrkes ved
å styrke sognet som kirkens grunnenhet. Valg skal forankres lokalt, vi ønsker ikke en kirkelig
maktelite som velges kun til de øverste organer ved direkte valg. Det må arbeides også med andre
valgordninger enn de som er skissert i modellen.

2.6 Grunnlovens §2 som verdiparagraf.
Vi støtter flertallet i Gjønnesutvalgets forslag.
GL §2 lyder "Alle Indvaanere of riget have fri Religionsøvelse .  Den kristne og humanistiske Arv
forbliver Statens Verdigrunnlag."

2.7 Gravferdsforvaltningen
Avstemmingen på dette området gir ingen entydig retning, 5 ønsker at kirkelig fellesråd beholder
gravferdsforvaltningen, 3 ønsker at dette er et kommunalt ansvar, og 5 ønsker ikke å svare. I
debatten har følgende ligget til grunn;

Ansvaret for at gravferd skjer rettslig forsvarlig, at det er tilstrekkelig gravferdsareal og
seremonirom, at disse fremstår som vakre og verdige rammer rundt gravferd og sorgbearbeidelse, er
et offentlig ansvar.

De kirkelige fellesrådene i Norge har imidlertid prioritert utvikling av kirkegårdsforvaltning som
eget fagområde og gir stadig økt kompetanse til sine medarbeidere på dette feltet. Dette kan ikke
ivaretas tilfredsstillende med vanlig grøntfaglig kompetanse. En forutsetning for å flytte dette
ansvaret til kommunal forvaltning er en utskillelse av gravferd som eget fagområde og erkjennelse
av de økte krav som stilles på dette feltet.
Vi ser derfor at det er forståelsen av og kompetansen på fagområdet som avgjør om det er en god og
tjenlig tjeneste for folket. Gravferdsansvaret innebærer også en bestiller tjeneste og utførelse av
seremonier.
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Hvordan dette fordeles og avklares mellom det offentlige, kirken og tros- og livssynsamfunnene,
må det være rom for å finne lokale løsninger for.

2.8. Hvem eier kirkebyggene
Sognet eier kirkebyggene og det økonomiske ansvaret er fellesskapets ansvar gjennom kommunale
bevilgninger.

Vi vil imidlertid  presisere at sognene  ikke bare  skal være kulturminneforvaltere men også skal ha et
kirkebygg  som tjener  kirkens oppdrag. Ansvaret for fredede  og spesielt verneverdige  kirker bør
være et statlig ansvar.

Til spørsmålet om eiendom hører også forståelsen  av OVF.  Vi understreker at fondet er bygd opp
av gitte gaver og forvaltede verdier bygd opp av hele samfunnet,  men til kirkens beste .  Så lenge den
norske kirke ønsker å være en folkekirke tilstede for hele folket er dette verdier som naturlig tilhører
kirken,  og skal forvaltes til kirkens beste.

Vennlig hilsen

j ell Inge No dgård
rkeverge

Vedlegg: Resultat av avstemmingen i Kirkelig fellesråd i Trondheim på spørsmålene i
høringen

Kopi pr e-post: Kirkerådet: post.kirkeradet@kirken.no
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Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål til høringsinstansene

Navn på  høringsinstans :  Kirkelig fellesråd i Trondheim

Type  høringsinstans

0 Kommune
x Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
n Prost/biskop
Q Tros- eller  livssynssamfunn  utenfor Den norske kirke

Frivillig organisasjon  innenfor Den norske kirke
Q Annen offentlig instans
Fl Annen privat instans

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

Svar:
Staten bør ha et ansvar for å føre en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk, dette bør
tydeliggjøres i Grunnloven.

2. Den norske kirke som statskirke:

0 Bør fortsette 1 stemme

x0 Bør avvikles 10 stemmer

Fl Vet ikke / ønsker ikke å svare 2 stemmer

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

0 Grunnloven 2 stemmer

x['-] Egen kirkelov vedtatt av Stortinget 11 stemmer

n Lov om trossamfunn
fl Vet ikke / ønsker ikke å svare

4. Hvordan bor Den norske  kirke  finansieres?

Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige

Q Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift 3 stemmer
xf Offentlig finansiering uten medlemsavgift 10 stemmer

fl Vet ikke / ønsker ikke å svare



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

x0 Valgordningene  bør være som i dag 7 stemmer
[] Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer 4 stemmer
Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare 2 stemmer

Eventuelle andre ordninger:
Det må arbeides også med andre  valgordninger  enn de som er skissert i utvalgets innstilling.

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)

E] Ingen tillegg
x0 De politiske  prinsipper som statsforfatningen  bygger på;  så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene 1 stemme
xfl Det kristne  og humanistiske verdigrunnlaget 12 stemmer
Q Det humanistiske  verdigrunnlaget
xfl At Den norske  kirke er en evangelisk -luthersk kirke  2 stemmer

o Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

i

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

x0 Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd) 5 stemmer
x0 Kommunen 3 stemmer

xfl Vet ikke / ønsker ikke å svare 5 stemmer

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

] Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
3 stemmer

xfl Den lokale kirke bør  eie kirkebyggene ,  og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret
8 stemmer

0 Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret

0 Vet ikke / ønsker ikke å svare 2 stemmer


