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Overordnede prinsipper som bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken

Det skal råde full trosfrihet.

DnK skal være landsdekkende. Mulighetene for å bli betjent av kirken skal være den samme
uavhengig hvor man bor, slik som under dagens kirkeordning, dvs. et tilbud for alle.

DnK må ha lokal forankring hvis den skal fungere som folkekirke.

Staten må ha ansvar for og plikt til å sørge for en politikk som støtter religionsutøvelse.
Dette kan skje bl.a. gjennom økonomisk støtte og ved at man stiller seg positiv til
trosopplæring.

Statens støtte til religionsutøvelse bør lovhjemles.

DnK som statskirke

bør fortsette.

Den skal ikke bare være et trossamfunn, men fortsatt ha en særskilt rolle som historisk
tradisjons- og kulturbærer. Dette innebærer bl.a. kristne grunnverdier, kultur og ritualer.

DnK representerer en trosforankring for samfunnet. En statlig trosforankring gir trygghet og
bidrar til økt toleranse og respekt for andre religioner og kulturer.

DnK representerer et viktig kontaktpunkt mellom Konge og folk - monarki og kirke. Det er
en nasjonal arv som verdsettes av folket. Det vil være et stort tap om kirken ikke lenger
skulle være et naturlig sted på kongens program og innskrenke kontaktflaten mellom
kongehuset og folket. På sikt mister vi påminnelsen om viktige linjer i vår historie.

• Kirken skal være Guds utstrakte hånd på jorden. Folk forventer at DnK er til stede ved
katastrofer og når folk opplever smerte som samfunn eller individ. Dette må DnK ta som en
utfordring.
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• Vi ønsker en kirke som skal kunne være med å prege samfunnet vårt ut fra fundamentet i
kristendommen, nåden og frelsen i Kristus.

• DnK må se ansvar for både individet og samfunnet.

• Vi tror en statskirke har større styrke til å tåle uenighet enn en mindre, frittstående kirke.

• Våre politikere er valgt av folket, dvs. flertallet i DnK, og skulle derfor også kunne ha
innvirkning på valg av ledere i kirken.

I hvilken lov bør DnK være forankret?

En grunnlovfestet kirke  signaliserer  hvilke verdier vårt  samfunn skal  bygge på og gir
trygghet.

Hvordan bør DnK finansieres?

Muligheten for religionsutøvelse skal være et felles gode, og derfor finansieres offentlig
uten medlemsavgift.

Offentlig finansiering vil også kunne gi større langriktighet i arbeidet.

• Det bør legges større vekt på givertj eneste, selv om vi ikke ønsker noen form for direkte
medlemsavgift. Kirken må arbeide med å vekke folks eier- og ansvarsfølelse, selv om DnK
finansieres over skatteseddelen.

Hvordan bør valgordningen og demokratiet være dersom statskirkeordningen avvikles?

Styringsstrukturen i kirken er moden for endring og forenkling også innenfor
statskirkeordningen. Det må etableres en arbeidsgiverlinje.

• Kirken må jobbe med demokratisering av valgordningen, så medlemmene kan oppleve
større nærhet til kirkestyret og beslutninger som tas. Økt bruk av direkte valg til kirkens
besluttende organer vil antagelig også øke engasjementet i kirken og få flere til å stemme.
Faren kan imidlertid være at det oppstår "partipolitikk".

• Det må gjøres mer attraktivt å arbeide i kirken.

Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Gode erfaringer med at den lokale kirke styrer med gravferdsforvaltningen bør fortsette.

Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

Den lokale forankring har mange fordeler. Det må imidlertid en endring til slik at kirken
sikres tilstrekkelig med midler til forsvarlig drift - om nødvendig via statlig øremerkede
midler.

Med vennlig hilsen

Alf Helge Løhren
leder
sign.

Gunn Karlsaune
kontorsjef

Vedlegg:  Høringsskjema
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Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans:

Type  høringsinstans

[] Kommune
Menighetsrådu /l~

Fl 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 bor ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?

Svar:

• Det skal råde full trosfrihet.
DnK skal være landsdekkende. Mulighetene for å bli betjent av kirken skal være den samme
uavhengig hvor man bor, slik som under dagens kirkeordning, dvs. et tilbud for alle.
DnK må ha lokal forankring hvis den skal fungere som folkekirke.

• Staten må ha ansvar for og plikt til å sørge for en politikk som støtter religionsutøvelse. Dette
kan skje bl.a. gjennom økonomisk støtte og ved at man stiller seg positiv til trosopplæring.
Statens støtte til religionsutøvelse bør lovhjemles.

2. Den norske kirke som statskirke:

5[] Bør fortsette
n Bør  avvikles
[l Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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

}Grunnloven
[] 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
Q Støtte  fra det offentlige og med noe medlemsavgift
® Offentlig  finansiering  uten medlemsavgift
0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare



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

Q Valgordningene bør være som i dag
® Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer

Vet ikke / ønsker ikke å svare

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)

Q Ingen tillegg
® De politiske  prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,

rettstaten  og menneskerettighetene
Det  kristne og humanistiske verdigrunnlaget

Q Det  humanistiske verdigrunnlaget
® At Den norske kirke er  en evangelisk  luthersk kirke

Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

® Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig  fellesråd)
Kommunen
Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

Den  lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
(Ø 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


