
HØRINGSUTTALELSE TIL UTREDNING OM STATEN OG DEN NORSKE KIRKE ;

F

Saken er behandlet i møte i Ballangen Kirkelige Fellesråd den 15.november 2006, og
følgende uttalelse er vedtatt. (J 3 ( D

Innledning
Fellesrådet ser at det er utarbeidet et svært grundig dokument som er vedtatt i kirkerådet, og
legges fram for årets kirkemøte. I store trekk er det ikke vanskelig å slutte seg til de fleste
refleksjoner og konklusjoner. Det vil derfor være lite formålstjenlig å lage en uttalelse hvor
mye nødvendigvis blir det samme. Man har tatt for seg det skjema som er utsendt og utformet
en uttalelse punktvis i henhold til de spørsmål man ønsker svar på.

PREMISSDELEN

• dåpen er medlemskriterium
• kirken skal være landsdekkende
• kirken skal bygge på den lutherske lære
• kirken skal være demokratisk og være lokalt forankret
• kirken skal i fremtiden oppleves som en folkekirke hvor utgangspunktet for

virksomheten er den lokale menighets behov

STATSKIRKE/LOVFORANKRING

• det må være bindeledd mellom kirke og stat i framtiden
• en lovforankring er nødvendig, men lovforankringen i framtiden må samsvare med

dagens virkelighet
• kirkens indre selvstyre må videreutvikles
• Den norske kirke må ha en særstilling blant tros og livssynsamfunn, men samtidig

ivareta grunnprinsipper vedrørende diskriminering

FINANSIERING

* offentlig medvirkning til finansiering er grunnleggende for en positiv binding
mellom staten og kirken

• viktig å avklare forholdet mellom innsamlede midler og de forpliktelser staten skal
ha for folkekirken i framtiden

DEMOKRATI-VALGORDNING

• Lav valgdeltakelse er demokratiets svøpe
• Nødvendig å arbeide med å øke valgdeltakelse
• Ballansen mellom de folkevalgte og embetet må få en grundig gjennomgang



VERDIPARAGRAF

§ 2 i grunnloven må revideres i samsvar med dagens virkelighet
dersom § 2 ikke sier noe om statens forhold til kirken, bør den likevel inneholde
begreper og vendinger som er forankret i Bibelen

GRAVFERDSFORVALTNINGEN

i vår kommune som er en land-kommune oppleves det riktig at kirken er en viktig
aktør i forbindelse med gravferdsforvaltningen, folk føler seg trygge på at kirken
har tradisjon på dette arbeidet

• den praktiske delen av gravferdsforvaltningen kan finne ulike løsninger, men må
sikres et økonomisk fundament

KIRKEBYGGENE

• vedlikehold og daglig drift forvaltes av den lokale kirke og eies av sognet
• verneverdige kirker som ikke brukes, men skal bevares, er kulturdep. Ansvar
• det folkelige engasjement med dugnad og innsamlede midler må kombineres på en

sunn måte med offentlig finansiering
• det utarbeides et program for å skaffe midler å ta igjen forsømt vedlikehold
• OVF (OPPLYSNINGSVESNETS FOND) er kirkens eiendom og kan ikke fritt

anvendes av staten

SLUTTORD

Det er vanskelig å beskrive den fremtidige kirken i alle de spørsmål vi er bedt å uttale oss om.
Et flertall i Fellesrådet ønsker ikke et skille mellom kirke og stat. Likevel er kirkens
tilknytning til staten ikke uproblematisk fordi kirkens fremste oppgave er å forvalte
evangeliet. Denne oppgaven har sitt fundament i Bibelen, og storting og regjering i dagens
samfunn er ikke sammensatt av folk som tilhører Den Norske kirke alene.
Fremdeles er det likevel et overveiende flertall av befolkningen som er medlemmer i den
norske kirke, særlig i landkommunene. Det er derfor ikke unaturlig at staten fremdeles tar
ansvar for at kirken far gode muligheter å betjene det store flertall av innbyggerne ut fra sitt
oppdrag. Det viktigste for staten er å sikre at de verdier som kirken forvalter far gode vilkår.
Dette er mulig å gjøre selv om kirken styrer seg selv i større grad og selv utnevner sine
biskoper.
For den norske kirke gir en tilknytning til staten en kontaktflate ut mot folk flest, som den lett
kan miste, om den blir sidestilt med andre tros og livssynsamfunn. Et nært forhold mellom
kirke og stat sikrer også andre troende gode muligheter for å utøve sin tro så lenge disse er
forankret i de samme verdier som den kristne tradisjon.
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