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HØRINGSSVAR TIL NOU 2006:2 STATEN OG DEN NORSKE KIRKE

Vi vil med dette meddele høringssvar fra menighetsrådet i Tromsøysund menighet.

Tromsøysund menighetsråd deltar gjerne i debatten om Den norske kirke og staten, og synes
den er svært interessant. Sannsynligvis er dette den viktigste politiske saken som tas opp i
denne perioden. Tromsøysund menighetsråd ser ikke på denne saken som noen teologisk sak,
men som et praktisk samfunnsmessig spørsmål om hvilken ordning og organisering av Den
norske kirke som best tjener det norske folk.

I vårt høringssvar er det naturlig for oss først på belyse vår mening om noen berørte paragrafer i
Grunnloven.

GRUNNLOVEN
§2
Vi forestår vr at§2 opprettholdes slik den er i dag med denne ordlyden:

"Alle indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse.
Den evangelisk-lutherske Religion forbiiver Statens offentlige Religion. De Indvaanere,
der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage dere Bøm i  samme."

Bestemmelsen tilkjennegir primært en statskirkeordning slik vi kjenner den i dag, og bør etter vår
oppfatning videreføres uendret selv om det innføres en mer selvstyrt kirke. Det vises her til at
det i norsk rettstradisjon er adgang til en forholdsvis fleksibel tolkning av Grunnloven. Det er
viktig med en grunnlovsfestet verdiforankring av Den norske kirke, og at Den norske kirke har et
klart mandat og er forankret i den evangelisk-lutherske lære. Av samme grunn må også Norske
Lov 2-1 videreføres. Videre må det fremgå at Den norske kirke skal representere Statens
offentlige religion. Vi oppfatter det slik at utvalget ønsker at Den norske kirke skal ha en
særstilling sammenlignet med andre tros-  og Iivssynssamfunn. Slik særstilling ivaretas beste
gjennom å opprettholde dagens formulering i Grunnloven.

§4
Etter vår oppfatning bør § 4 opprettholdes uforandret selv om Den norske kirke får en noe friere
rolle. Alternativt kan bestemmelsen om "haandhæve" tas ut slik at paragrafen blir slik:

"Kongen skal  stedse  bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion og  beskytte
denne."

Denne bestemmelsen understreker Den norske kirkes særstilling i forhold til andre livs- og
trossamfunn.
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§ 21 og 22
Bestemmelsene gir ansettelses og avskjedsmyndighet til regjeringen.  Vi er innforstått med at
bestemmelsen må endres dersom ansettelses-  og avskjedsmyndigheten i sin helhet skal tilligge
kirkens egne organer. Forutsatt at  §  16 opprettholdes,  slik at Regjeringen beholder en viss
styring og kontroll,  kan §§ 21 og 22 endres i tråd med utvalgets forslag.

§ 27 annet ledd
Vi foreslår at bestemmelsen opprettholdes, og vi viser til det som er nevnt ovenfor.
Bestemmelsen kan imidlertid endres ved at "Statskirken" endres til "Den norske kirke"

§Ø
Vi støtter forslaget om at bestemmelsen videreføres uendret.

§ 106
Vi støtter forslaget om at opplysningsvesenets fond overføres til Den norske kirke, og at
bestemmelsen videreføres uendret.

Ny paragraf
Vi støtter flertallets forslag.

Ny kirkelov
Flertallet i utvalget har foreslått at Den norske kirke skal reguleres gjennom en rammelov, og slik
at kirkens egne organer skal fastsette den nærmere regulering med hensyn til både
organisering,  lærespørsmål og teologisk forankring. Tromsøysund  menighetsråd er av den
oppfatning at en eventuell rammelov må ha en klar formålsbestemmelse i tråd med det som i
dag fremgår av Grunnloven § 2 og Norske Lov 2-1.

VI VIL  SÅ  MEDDELE  VART SYN UT FRA SPØRSMÅLENE SOM ER FORMULERT TIL
HØRINGSINSTANSENE,  OG  GI UTFYLLENDE KOMMENTARER UNDER DE PUNKTER
HVOR DETTE ER NATURLIG

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn  for tros- og Iivssynspolitikken?
Samfunnet bør legge til rette for at vi ivaretar den kulturarv som ligger i at Den norske kirke har
vært og er den dominerende trosretning i Norge med bredt medlemskap og tilslutning blant
landets innbyggere. Samtidig må samfunnet anerkjenne andre trossamfunn som likeverdige og
velkomne som en del av det pluralistiske Norge. Kirkens lære skal bestemmes av kirkens
styrende organer.

2. Den norske kirke som statskirke
Tromsøysund menighetsråd mener at de overordnede prinsippene best ivaretas ved en fortsatt
statskirkeordning som den vi har i dag.  Det er viktig at det norske folk gjennom politiske
folkevalgte representanter tar beslutninger vedrørende utnevnelse av kirkens øverste ledere
(biskoper og proster) .  Denne funksjonen bør ikke overlates til kirken ved prestene, men holdes
hos kirken ved folket og folkets valgte representanter.

Den norske kirke bør også i fremtiden være en bekjennende,  misjonerende, tjenende og åpen
folkekirke.  Dåpen er det eneste medlemskriterium. Den norske kirke bør være landsdekkende,
med den lokale menighet/sokn som den grunnleggende juridiske enhet.
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3. I hvilken lov  bør Den norske  kirke forankres?
Den norske kirke bør fortsatt være forankret i Grunnloven, da dette best ivaretar de overordnede
prinsipper som bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken (se sp. 1).

4. Hvordan  bør Den norske kirke finansierers?
Tromsøysund menighetsråd mener at Den norske kirke bør finansieres av det offentlige, uten
noen form for medlemsavgift. Se nærmere om dette under sp. 7 og 8. Vi vil her også nevne at
dagens ordning med flere ulike arbeidsgivere for kirkelig tilsatte er uheldig. Kirkelige ansatte bør
ha en og samme arbeidsgiver.

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

Da vi mener at statskirkeordningen skal opprettholdes, velger vi å ikke svare på spørsmålet.

6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bør i så  fall stå i § 2 (eller en annen
paragraf)  i Grunnloven i tillegg til prinsippet om religionsfrihet?

Tromsøysund menighetsråd mener at Grunnlovens § 2 ikke bør endres. Subsidiært mener vi at
det her eventuelt kan lovfestes at vårt samfunn skal bygge på det kristne og humanistiske
verdigrunnlaget. Det er imidlertid ikke viktig å grunnlovsfeste dette slik vi ser det, da det
gjennom Grunnloven og praktiseringen av denne allerede er lagt til rette for at vårt samfunn skal
bygge på disse verdiene.

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Kommunen bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen for sine innbyggere. Det skal finnes
praktiske kommunale ordninger for alle uavhengig av trosforhold og kirketilhørighet.

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og staten bør ha det økonomiske ansvaret for bygging og
vedlikehold. I dag varierer kommunenes evne til vedlikehold og ivaretakelse av kirkene
betydelig. Kirkebyggene  er en nasjonal kulturarv og bør finansieres  av staten.

Tromsdalen 16. november 2006

Åe G'drJ
Menighetsrådsleder
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn på  høringsinstans : J~fw ,

Type  høringsinstans

o Kommune
Menighetsråd/kir /-,..ffler-åd
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?

2. Den norske kirke som statskirke:

Bør fortsette
Bør avvikles

Q Vet ikke  / ønsker ikke å svare

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

® Grunnloven
Egen  kirkelov vedtatt av Stortinget

Q Lov om trossamfunn
0 Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

Q Gjennom  medlemsavgift
[] Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Q Støtte fra  det offentlige og med noe medlemsavgift
® Offentlig finansiering uten medlemsavgift

Vet ikke /  ønsker ikke å svare



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

[] Valgordningene bør være som i dag
Q 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)

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

rettstaten og menneskerettighetene
Det  kristne og humanistiske verdigrunnlaget
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

Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare

8. Hvem bor eie og forvalte kirkebyggene?

Q Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
[ Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og- n bør ha det økonomiske

ansvaret

Q Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare


