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Det Kgl. Kultur- og Kirkedepartement,
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Høringsuttalelse ang. staten og Den norske kirke
Vedlagt følger høringsuttalelsefra Værøy Menighetsrådi Sør-Hålogalandbispedømme ang NOU 2006:2
Statenog Den norske kirke. Uttalelsen ble ferdigbehandleti menighetsrådsmøte30. oktober 2006 med 6
stemmeberettigedetil stede.

Med vennlig hilsen

Geir Valle
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Kopi: Værøy kommune
Kirkerådet
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76 09 52 49

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans : Værøy menighetsråd
Type høringsinstans
Kommune
ox Menighetsråd
/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd

[1
[]
0
Q

Prost/biskop
Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Annen offentlig instans
Annen privat instans

1. Hvilke overordnede

Svar:
•
•

•

•

•

•

prinsipper bor ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?

Statens oppgave i forhold til tro og religion er først og fremst å sikre tros- og
livssynsfriheten innenfor de rammer FNs menneskerettigheter skisserer.
I lys av den betydning religion og tilhørighet til religiøse samfunn spiller for store
deler av befolkningen samt for samfunn og kultur generelt i Norge, bør den norske
stat videreføre en aktiv og støttende politikk overfor religiøse samfunn.
Trosfriheten forutsetter at ingen må tvinges til, og ingen må hindres i, å slutte seg til
spesielle livssyn, eller foreta bestemte livssynsmessige valg. Staten bør sikre
rammebetingelser som muliggjør dette optimalt, både juridisk og økonomisk. Statens
holdning til mangfoldet av trossamfunn må være basert på ikke-diskriminering.
Tros- og religionsfrihet for den enkelte står ikke i motsetning til at staten har et uttalt
verdigrunnlag og er seg dette bevisst. Vi ønsker et samfunn preget av trosfrihet,
rettferdighet, toleranse og likeverdighet. Det forutsetter at de konkrete ordningene
som fastsettes mellom staten og religionssamfunnene fungerer ikke-diskriminerende.
Den norske kirke er et trossamfunn, og må få anledning til å fungere som sådant. De
kirkelige reformer bør videreføres og videreutvikles. At staten skal ha myndighet til
å utnevne ledere (biskoper) i dette konkrete trossamfunnet er en historisk betinget
anakronisme som fungerer diskriminerende, og må avskaffes.
Staten bør aktivt støtte et rammeverk som sikrer at de grunnleggende tjenester som
kirken yter, blir likelig tilgjengelig for befolkningen, uavhengig av
bosettingsmønsteret.

2. Den norske kirke som statskirke:

Innstillingen gir ikke tilfredsstillende grunnlag til å se hvilke konkrete konsekvenser en
alternativ ordning vil medføre, og spørsmålstillingene i høringsdokumentet bidrar ytterligere
til å fremme oppfatningen av at "vi vet hva vi har, men ikke hva vi kan komme til å få". Med
så spinkelt utredede alternative kirkeordninger oppleves det i høy grad prematurt å skulle
velge mellom dem. Med dette forbeholdet uttaler likevel Menighetsrådet at Den norske kirke
som statskirke
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3 stemmer - Bør fortsette til en grundigereutredningav konsekvensene av et skille foreligger.
3 stemmer - Bør avvikles
Vet ikke / ønsker ikke å svare

o

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

Fl Grunnloven
x Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Lov om trossamfunn
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

o

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Gjennom medlemsavgift
o Medlemsavgift
med noe støtte fra det offentlige
o Støtte fra det offentlige
og med noe medlemsavgift
0
x Offentlig finansiering uten medlemsavgift
El Vet ikke / ønsker ikke å svare

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

El Valgordningenebør være som i dag
Øke brukenav direkte valg til kirkens besluttende organer
Vet ikke / ønsker ikke å svare

o
o

Eventuelle andre ordninger:

Spørsmålsstillingen oppleves å være ledende, og gir ikke tilstrekkelig rom for utfyllende
kommentarer. Valgordningene bør sikre at så mange som mulig av de stemmeberettigede
føler det relevant å avgi stemme, men forsøk på å sammenligne med valgdeltakelsen ved
kommune- og stortings-valg må avvises, siden ressursene som settes inn fra det offentlige og
massemedia overhodet ikke er sammenlignbare. Mistenkeliggjørelsen av de som faktisk
avgir stemme (at de kun representerer et smalsporet og nærmest irrelevant segment av
kirken) bør motvirkes. Det svakeste ledd i dagens valgording i kirken oppleves å være
ordningen med val o utnevning av biskoper .
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
x De politiske prinsippersom statsforfatningenbygger på; så som demokrati,rettstatenog
menneskerettighetene
x Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Det humanistiskeverdigrunnlaget
x At Den norske kirke er en evangelisk-lutherskkirke
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

o

Eventuelt annet:

7. Hvem ber ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Den nåværende ordning fungerer meget tilfredsstillende, og bør videreføres.
[] Den lokale kirke (menighetsrådeller kirkelig fellesråd)
0

Kommunen

El Vet ikke / ønsker ikke å svare
8. Hvem ber eie og forvalte kirkebyggene?

o Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret

x Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret
Fl Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
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