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Staten og Den norske kirke  Spørsmål til høringsinstansene 

Navn på høringsinstans: Byåsen menighetsråd 

Tall til venstre angir antall stemmer.  

Type høringsinstans 

 Kommune 

 

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   

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

Svar: Det er en hver stats ansvar å ivareta den enkelte borgers trosfrihet, støtte 
retten til - og muligheten til - individuell og kollektiv religionsutøvelse i samsvar med 
egen kulturell bakgrunn og med den enkeltes tro og overbevisning. 

Samtidig har Den norsk stat også et særlig ansvar for å ivareta norsk kristen 
kulturarv, ikke bare som en museal forpliktelse, men som en levende tradisjon. Det 
kan derfor ikke være mot statens forpliktelse på religionsfrihetsprinsippet at Den 
norske stat fortsatt kan og bør ha et særlig forhold til Den norske kirke som en 
nasjonalkirke i Norge.  
Av denne grunn bør staten også støtte opp under fortsatte reformer med sikte på at 
Den norske kirke får en mer tidsmessig organisering som et eget trossamfunn og at 
den får tilstrekelig med ressurser til å være en levende folkekirke.  

2. Den norske kirke som statskirke:   

Tolkes som tilknytning mot staten via grunnloven.  

4

 

Bør fortsette (med reformer) 
5

 

Bør avvikles  
 Vet ikke / ønsker ikke å svare   

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

4

 

Grunnloven  vi ønsker §§ 12, 16 og 21 fjernet, og at forankring skjer etter §§ 2 og 4 
5

 

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   
 Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift   
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9 

 
Offentlig finansiering uten medlemsavgift (Denne offentlig finansiering bør på sikt 

endres til Islandsk modell, livssynsavgift  fordeling etter medlemstall til alle, slik at alle 
skattebetalere må betale en fast avgift) 

 Vet ikke / ønsker ikke å svare   

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

 

Valgordningene bør være som i dag   
9

 

Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer  
 Vet ikke / ønsker ikke å svare   

Eventuelle andre ordninger: Vi ønsker direkte valg til menighetsråd og til et lokalt 
kirkestyre (prostistyre) som representerer soknene i prostiet. Utsendinger fra 
prostistyrene utgjør både bispedømmerådet og kirkemøtet. 
Utnevnelse av biskoper bør overføres til et sentralkirkelig organ. Tilsetting av prester 
bør delegeres til prostistyret.  

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   
2

 

De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og 
menneskerettighetene  
8

 

Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget 
 Det humanistiske verdigrunnlaget 

3

 

At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke 
 Vet ikke / ønsker ikke å svare   

Eventuelt annet: 
Vi støtter Gjønnes utvalgets forståelse av det offentliges ansvar for å ha en aktivt 
støttende tros og livssynspolitikk. Dette forstås som et ansvar både politisk og 
økonomisk.   

Et medlem ønsker ingen av de opplistede forslag til tillegg til § 2, men presiserer 
dette slik: Det går an å beholde §2, både første og andre ledd (minus 
oppdragerplikten). Dette kan skje under forutsetning av at nåværende andre ledd 
( forbliver statens offentlige religion ) kan omtolkes fra å være et uttrykk for statens 
bærende ideologi til å handle om at religion fortsatt skal ha en naturlig plass ved 
sorg, glede og høytid i statens liv. (Selv om §2 opprinnelig var ment som et uttrykk 
for den statsbærende ideologi, mener vi at en slik omtolkning allerede er gjort av 
Høyesterett 

 

til slik omtolkning jf at Riksretten i sin tid omtolket Kongen velger selv 
sitt råd til at parlamentarisme ble innført uten at grunnloven ble endret) 

Staten vil fortsatt ha behov for kollektive seremonier av religiøs karakter. Dette kan 
Den norske kirke ivareta for staten på en måte som inkluderer andre tros- og 
livssynssamfunn, slik at dette blir felles, uten å være innholdstomt. Også i statens 
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offentlige liv og virksomhet skal religionsfrihet bety frihet til religion, ikke frihet fra 
religion. 

I stedet for den nåværende formulering om oppdragerplikt bør det komme et ledd 
om statens plikt til å føre en støttende tros- og livssynspolitikk. 

Om nåværende § 2 oppheves ser dette medlem ikke behov for å innføre en ny § om 
statens bærende ideologi. Både demokratiet, menneskerettighetene og rettsstaten 
er godt ivaretatt i grunnloven som den er og vil ikke bli verken bedre eller dårligere 
ivaretatt av å bli løftet opp som en erstatning for religionen.  

 

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?  

1

 

Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd) (prostistyre) 
8

 

Kommunen  
 Vet ikke / ønsker ikke å svare 

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?   

7  Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret   
2  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    

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 av kirken til kirkens beste.  


