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DEN NORSKE KIRKE
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Kultur- og kirkedepartementet
Kirkeavdelingen
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Vår refFR 30/06

Deres ref:

Høring - Staten og Den norske kirke.
Vestvågøy kirkelige fellesråd behandlet saken 26.10.06 , sak 30/06. Siden dette er et
stort og komplisert område, har rådet først og fremst konsentrert seg om
spørreskjema. I tillegg har vi gitt følgende uttalelse:
"Det er den lokale kirke som fremtrer for medlemmene av Den norske kirke. Det er
der en evangelisk-luthersk folkekirke kan være levende, både gjennom kirkebygg
som materielt uttrykk og der medlemmene samles i levende menigheter.
Den lokale kirke/menighet må tillegges myndighet til å være en lokal tilpasset
menighet både i form av struktur og profil innen en enhetlig kirke. Det betyr at
både økonomiske rammer og avgjørelser må fattes så lokalt at medlemmene får
engasjement til å ta ansvar for kirken som bygg og menighet på sitt sted."

Avstemming med gjennomført slik:
1. Hvilke

overordnede

prinsipper

bør

ligge

til

grunn

for

tros-

og

livssynspolitikken?

Det norske samfunn må framstå åpent og raust slik at alle kan gi uttrykk for sin
religiøse overbevisning gjennom symboler og i tale.
Staten må føre en aktivt støttende religionspolitikk slik at det religiøse uttrykk er
rikt til stede i det offentlige rom og kan være med å forme verdigrunnlaget for vårt
samfunn.
Norge har en 1000 årig lang kristen kulturtradisjon og ca 85 prosent av
befolkningen er medlemmer i Den norske kirke. Det er viktig at dette gjenspeiles i
høytidsdager, markeringer og andre uttrykk som viser en lang sameksistens mellom
folk og kirke.
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2. Den norske kirke som statskirke:
Bør avvikles: 4 stemmer,
Bør fortsette: 2 stemmer
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?

Egen kirkelov vedtatt av Stortinget: 5 stemmer
Grunnloven: 1 stemme
4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Offentlig finansiering uten medlemsavgift: 6 stemmer
5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen

avvikles?

Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer: 6 stemmer
I dag er det direktevalg kun til menighetsråd og indirekte valg til kirkens øvrige
organer. Det bør være direkte valg til kirkens øverste organ for å øke legitimiteten
som folkekirke. Det bør skje om dagens ordning med bispedømmets medlemmer
som medlemmer i kirkemøte, eller det gjøres selvstendige valg direkte til
kirkemøtet.
6. Dersom statskirkeordningen

avvikles , hva bør i så fall stå i § 2 i Grunnloven

i tillegg til prinsippet om religionsfrihet ? (flere valg)
• Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget

• At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Kommunen: 6 stemmer
8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og kommunen bør ha det økonomiske
ansvaret: 5 stemmer
Kommunen

bør eie kirkebyggene

og ha det økonomiske
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans:
Type høringsinstans
Kommune
o® Menighetsråd
/ kirkelig fellesråd/ bispedømmeråd
Prost/ biskop
Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
0 Frivillig organisasjoninnenfor Den norske kirke
Q Annen offentliginstans
Q Annen privatinstans

o

1. Hvilke overordnede
livssynspolitikken?

prinsipper

bør ligge til grunn for tros- og

Svar:
Det norske samfunn må framstå åpent og raust slik at alle kan gi uttrykk for sin religiøse
overbevisning gjennom symboler og i tale.
Staten må føre en aktivt støttende religionspolitikk slik at det religiøse uttrykk er rikt til
stede i det offentlige rom og kan være med å forme verdigrunnlaget for vårt samfunn.
Norge har en 1000 årig lang kristen kulturtradisjon og ca 85 prosent av befolkningen er
medlemmer i Den norske kirke. Det er viktig at dette gjenspeiles i høytidsdager,
markeringer og andre uttrykk som viser en lang sameksistens mellom folk og kirke.

2. Den norske kirke som statskirke:
Q Bør fortsette
® Bør avvikles
Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
Grunnloven
® Egen kirkelovvedtatt av Stortinget
Q Lov om trossamfunn
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Q Gjennom medlemsavgift
Q Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
Q Offentlig finansiering uten medlemsavgift
Vet ikke / ønsker ikke å svare

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?
Q Valgordningene bør være som i dag
® Øe bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelle andre ordninger:
I dag er det direktevalg kun til menighetsråd og indirekte valg til kirkens øvrige organer.

_Det bør være direkte valg til kirkens øverste organ for å øke legitimiteten som folkekirke.
Det bør skje om dagens ordning med bispedømmets medlemmer som medlemmer
kirkemøte, eller det gjøres selvstendige valg direkte til kirkemøtet.

i

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

®
Q
®
[]

bygger på; så som demokrati,

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

Eventuelt annet:
II

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Q Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen
g 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
(

Det er den lokale kirke som fremtrer for medlemmene av den norske kirke. Det er der en
evangelisk-luthersk folkekirke kan være levende, både gjennom kirkebygg som materielt
uttrykk og der medlemmer samles i levende menigheter.
Den lokale kirke/menighet må tilleggs myndighet til å være en lokal tilpasset menighet både i
form av struktur og profil innen en enhetlig kirke. Det betyr at både økonomiske rammer og
avgjørelser må fattes så lokalt at medlemme far engasjement til å ta ansvar for kirken som bygg
og menighet på sitt sted.

