gpt--,/Y

DENNORSKE
KIRKE

TromsØkirkeligfellesråd
u

,

.
'

.:; ''a '»(oO
. ...... .(I:_a ...-f.:Øv
k
-9 .-..S...o,.l...:..-

Kultur og Kirkedepartementet
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Vår ref.: SUNDHEIM 002.6 479 - 2006

Deres ref.: 2006/2706/Ki

Datert: 24.04.06

HØRING - STATEN OG DEN NORSKE KIRKE
Vedlagt høringsuttalelse fra Tromsø kirkelige fellesråd, behandlet i møte den 7. november
2006, sak 64/06.

Med vennlig hilsen

q Arn e Sundheim
Kirkeverge

Adresse:

Tlf.: 77 60 50 81 / 959 03783

Org.nr.: 977 001 161

Postboks 1046
9260 Tromsø

Fax: 77 66 25 81
e-post: arne.sundheim@kirken.tromso.no

Bank: 7050 05 631 15

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans

: Tromsø kirkelige fellesråd

Type høringsinstans
0

Kommune

® Menighetsråd/kirkelig

fellesråd/bispedømmeråd

0

Prost/biskop

0
0
0
0

Tros- eller livssynssamf inn utenfor Den norske kirke
Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Annen offentlig instans
Annen privat instans

Behandling
Under behandlingen av høringssaken hadde Tromsø kirkelige fellesråd 9 stemmeberettigede.
gitt tilleggskommentarer til noen av spørsmålene.

Det er

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?
Svar: Følgende ble enstemmig vedtatt:
Staten må også i fremtiden føre en aktiv og støttende tros- og livssynspolitikk, og denne
grunnlovsfestes. Dette betyr at tro og livssyn må gis en legitim og naturlig rolle i det offentlige rom.
Det betyr også at ingen skal stenges ute fra deltakelse i tros- og livssynssamfunn av økonomiske
årsaker.
Den norske kirke skal også i fremtiden ha et landsdekkende basistilbud for sine medlemmer. En slik
tilstedeværelse koster ekstra ressurser slik vårt land er sammensatt, men kun ved å være tilstede lokalt
kan kirken være kirke for lalle i landet. Kirken skal være tilstede lokalt, og ingen skal miste sin lokale
tilhørighet. Det må være gode rammer og muligheter for samisk og kvensk kirkeliv.
Videre må følgende prinsipper legges til grunn: (Vedtatt med 5 mot 4 stemmer)
-Troen skal ikke bestemmes av kirkepolitiske avgjørelser
-Dåpen skal, og må være kirkens eneste medlemskriterium
-Det må seespositivt på kirkens mangfold av tradisjoner, men ikke på mangfold i teologi. Teologien
skal, og må være fast bygget på Den evangeliske lutherske lære.
-Det er veldig bra at utvalget ønsker at Den norske kirke skal fortsette å være landsdekkende og en
institusjon for alle.

2. Den norske kirke som statskirke:
® Bør fortsette: 6 stemmer

0
0

Bør avvikles: 0 stemmer
Vet ikke / ønsker ikke å svare: 3 stemmer

Merknad:
Spørsmålet er tilslørende, ledende og dårlig formulert.

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
0

Grunnloven: 4 stemmer

M Egen kirkelov vedtatt av Stortinget: 5 stemmer
Q Lov om trossamfunn
Vet ikke / ønsker ikke å svare
Merknad:
Det må være en premiss at kirka er en landsdekkende kirke med en lokal tilhørighet.

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

o Gjennom medlemsavgift
O Medlemsavgift

med noe støtte fra det offentlige

Q Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift: 2 stemmer
® Offentlig finansiering uten medlemsavgift: 7 stemmer
[

Vet ikke / ønsker ikke å svare

Merknad
Fellesrådet vil foreslå at staten skal ha det økonomiske ansvaret, men at den lokale kirke skal ha
eierskapet, se også punkt 8.

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?
Valgordningene bør være som i dag: 3 stemmer
Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer: 3 stemmer
Vet ikke / ønsker ikke å svare: 3 stemmer

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)
0

Ingen tillegg

® De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene: 2 stemmer

® Det kristne

og humanistiske verdigrunnlaget: 9 stemmer

Det humanistiske verdigrunnlaget
® At Den norske kirke er en evangelisk -luthersk kirke: 9 stemmer
0

Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Q Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd): 2 stemmer
® Kommunen: 7 stemmer

Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Q Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
® Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret: 9 stemmer.

Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
Merknad
Fellesrådet har dårlig erfaring med kommunen som økonomisk ansvarlig for kirkebyggene. Lokalt
eierskapet betyr mye for menighetene, ved at man sokner til en lokal kirke, men økonomien er ikke
tilstede for å drifte byggene i dag. Ut fra disse erfaringene mener fellesrådet at staten skal ha det
økonomiske ansvaret for kirkebyggene, men at de eies av den lokale kirke. Det trengs en kraftig
opprydding i disse forholdene i fremtiden.

Protokolltilførsel fra repr. Marie Myreng Nilsen: Høringsuttalelsen
ved fellesrådets høringsuttalelse.

fra Kvaløy menighetsråd legges

