Nord -Hålogaland , Elverhøy menighetsråd , 19.10.2006
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Høringsuttalelse fra Elverhøy menighetsråd:
Staten og Den norske kirke
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Innledning
Elverhøy menighetsråd har drøftet NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke og avgir med dette
vår høringsuttalelse.
Elverhøy menighetsråd

er delt i synet på enkelte hovedspørsmål

som reises.

Vi finner imidlertid alle at det skjemaet som statsråd Trond Giske har sendt høringsinstansene på
flere punkter er villedende. Vi kjenner ikke igjen "avvikling av Statskirken" som alternativ til "å
fortsette" i utredningen. At kommunene skulle overta eierskapet av kirkene, er også en løsning
som overhodet ikke er drøftet av utvalget.

1. Overordnede

prinsipper

for tros- oglivssynspolitikken

Vi mener at Staten har et positivt ansvar for religionsutøvelse. Dette må få konsekvenser
framtida, uansett relasjonene mellom Staten og Den norske kirke.

for

5 medlemmer vil også understreke prinsippet om likestilling mellom ulike tros- og
livssynssamfunn, og deres selvråderett når det gjelder spørsmål om lederskap og lære.
Som en følge av dette prinsippet,
biskoper i Den norske kirke.

vil 5 medlemmer

også anbefale en nyordning mht. utnevning

av

Ett medlem vil særlig vektlegge et folkelig engasjement for å bevare dagens kirke, og frykten for
at noen vil senke takhøyden i kirken gjennom en nyordning.

2. Gjønnesutvalgets

i1'ertallsinnstilling

5 medlemmer slutter seg til Gjønnesutvalgets flertallsinnstilling, som tilrår endrede relasjoner
mellom Staten og Den norske kirke. Ett medlem mener at det fortsatt bør gjennomføres
reformer innenfor rammen av dagens statskirkeordning.

3. Lovforankring
I tråd med dette, vil 5 medlemmer gå inn for en rammelov vedtatt av Stortinget. Ett medlem vil
gå inn for en fortsatt grunnlovsforankring.

4. Finansiering
Det er ønskelig med en bedre utredning av disse spørsmålene.

Til spørsmål

5 i h øri ng s b r e v e t

Spørsmålsstillingen er tendensiøs. Høringsinstansen
ser det slik at kirken selv ønsker en styrking
av demokratiet i kirken, uavhengig av om statskirkeordningen
avvikles.

Til spørsmål

6- Statens

De kristne og humanistiske

verdigrunnlag

verdier, jfr. Gjønnesutvalgets

forslag.

7. Gravferdsforvaltningen
Fire representanter går inn for at kommunene i framtida bør overta ansvaret for
gravferdsforvaltingen . To medlemmer vil mene at det ikke er gitt overbevisende argumenter for
endring av dagens ordning.

7. Eierskap

tik

rkebyggene

Fem medlemmer av menighetsrådet vil mene at den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det
økonomiske ansvaret.
Ett medlem av menighetsrådet vil mene at den lokale kirke bør eie kirkebyggene , og kommunen
bør ha det økonomiske ansvaret.

Elverhøy m
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Vedlegg: Utfylt skjema

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans : Elverhøy menighetsråd
Type høringsinstans

n Kommune
X Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Prost/biskop
Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Annen offentlig instans
[] Annen privat instans

o

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?
Svar:
Vi mener at Staten har et positivt ansvar for religionsutøvelse. Dette må få konsekvenser for
framtida, uansett relasjonene mellom Staten og Den norske kirke.
5 medlemmer vil også understreke prinsippet om likestilling mellom ulike tros- og
livssynssamfunn, og deres selvråderett når det gjelder spørsmål om lederskap og lære.
Som en følge av dette prinsippet, vil 5 medlemmer også anbefale en nyordning mht.
utnevning av biskoper i Den norske kirke.
Ett medlem vil særlig vektlegge et folkelig engasjement for å bevare dagens kirke, og frykten
for at noen vil senke takhøyden i kirken gjennom en nyordning.

2. Den norske kirke som statskirke:
Bør fortsette
o Bør
avvikles

0
X Vet ikke / ønsker ikke å svare (se vår kommentar: 5 medlemmer slutter seg til
Gjønnesutvalgets flertallsinnstilling, som tilrår endrede relasjoner mellom Staten og Den
norske kirke. Ett medlem mener at det fortsatt bør gjennomføres reformer innenfor rammen
av dagens statskirkeordning).

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
1 stemme : Grunnloven
5 stemmer : Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
El Lov om trossamfunn
El Vet ikke / ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
[

Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige

0 Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
0 Offentlig finansiering uten medlemsavgift
X Vet ikke / ønsker ikke å svare (Se vårt svarbrev)

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

0

Valgordningene bør være som i dag
Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
X Vet ikke / ønsker ikke å svare (Se vårt svarbrev)
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
0 De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene
X 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?
2 stemmer Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
4 stemmer Kommunen
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
5 stemmer Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
1 stemme Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske
ansvaret
0 Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

