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Nerskogen, 18. november 2006

Kultur- og kirkedepartementet
Kirkeavdelingen
Postboks 8030 Dep
0030 OSLO

HØRINGSUTTALELSE, STAT OG KIRKE

Vedlagt følger høringsuttalelsen fra Rennebu sokneråd om forholdet mellom stat og kirke.

Med vennlig hilsen
For Rennebu sokneråd

Anne Helen Aarflot, leder



Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål til høringsinstansene

Navn på  høringsinstans :  Rennebu sokneråd

Type  høringsinstans

n Kommune
x Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
n Prost/biskop
Q Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Q Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Q Annen offentlig instans
Q Annen privat  instans

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

- Statens verdigrunnlag bør bygge på kristne og humanistiske verdier.
- Det er et viktig prinsipp at alle innvånere i riket har rett til fri religionsutøvelse.
- Den norske kirke og andre trossamfunn må ha adgang til å utøve sin virksomhet i henhold til
sin egen egenart.

2. Den norske kirke som statskirke:

Rennebu sokneråd går inn for en ny kirkeordning i form av en lovforankret folkekirke, i tråd
med innstillingen fra flertallet i Gjønnes-utvalget.

Slik spørsmålet blir stilt på denne spørreskjemaet, er det etter vår oppfatning svært uklart
hvordan departementet definerer begrepet "statskirke". Et avkrysningssvar vil derfor ikke
være dekkende for vårt syn her.

3. 1 hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?

Rennebu sokneråd mener det er av avgjørende betydning at Den norske kirke blir et eget
rettssubjekt.

V i går også inn for at det vedtas en egen rammelov for Den norske kirke, en rammelov med
forankring i grunnloven.

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

Q Gjennom medlemsavgift
Q Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
x Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
Q Offentlig finansiering uten medlemsavgift
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare



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

Rennebu sokneråd mener det er viktig å styrke det kirkelige demokratiet når
statskirkeordningen blir avviklet. Hvordan dette skal løses, må bli et indre anliggende for
kirken, som kirken selv må finne gode løsninger for.

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
Q De politiske  prinsipper som statsforfatningen bygger på;  så som demokrati,  rettstaten og
menneskerettighetene
x Det  kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Q Det  humanistiske verdigrunnlaget
Q At Den norske  kirke er en evangelisk -luthersk kirke
Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Kommentar:
Henviser til punkt I

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

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

8. Hvem bør  eie og  forvalte kirkebyggene?

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

Kommentar pkt 8:
Det er et svært gammelt grunnprinsipp at soknene har eiendomsrett til kirkebyggene, og
Rennebu sokneråd ser ingen grunn til å endre på dette når Statskirken i sin nåværende form
blir avviklet. Vi forutsetter imidlertid at Staten tar det økonomiske ansvaret for verneverdige
kirkebygg.

Rennebu sokneråd mener det også vil være naturlig at Opplysningsvesenets fond tilbakeføres
til Den norske kirke.
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