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NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke.

Vedlagt oversendes spørreskjema i utfylt stand, samt to vedlegg som inneholder flertalls- og
mindretallskommentarer til spørsmålene.
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans :

?r1I /(4s

7

ssu-rom

h-u

Type høringsinstans
0 Kommune
Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
0 Prost/biskop
0 Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
0 Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke

E

Q Annen offentlig instans

Q Annen privat instans
1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?
Svar:

2. Den norske kirke som statskirke:
Bør fortsette
9 s1
2 s •
Q Bør avvikles
Vet ikke / ønsker ikke å svare 0

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
® Grunnloven 9 s i
Q Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
[

2 s

Lov om trossamfunn
Vet ikke / ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Q Gjennom medlemsavgift
Q Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift

S Offentligfinansiering uten medlemsavgift
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

°(

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?
® Valgordningene bør være som i dag 6 5/
Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
Vet ikke / ønsker ikke å svare
/ 54k .

'fad .

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 politiskeprinsippersom statsforfatningenbyggerpå; så som demokrati,
rettstatenog menneskerettighetene e~,,
®
0
[]
Q

/ o s.
Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Det humanistiske verdigrunnlaget
At Den norske kirke er en evangelisk luthersk kirke
Vet ikke / ønsker ikke å svare
/ sal.

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

® Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkeligfellesråd) e~

9•

Kommunen

Q Vet ikke / ønskerikke å svare
8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

0 Den lokale kirkebør eie kirkebyggene og ha det økonomiskeansvaret 2-s® Den lokalekirke bør eie kirkebyggene, og kommunenbør ha det økonomiske

ansvaret9 s
[

Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiskeansvaret

Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

Vedlegg 1

Uttalelse nr. 1

FLERTALLSKOMMENTAR:
STATEN OG DEN NORSKE KIRKE
Navn på høringsinstans : Menighetsråd for Bjugn , Nes og Jøssund

Kommentarer til høringen:
Spørsmål 1:Den norske kirke bør være forankret i grunnloven slik at de kristne og
humanistiske verdier blir statens verdigrunnlag, at individets rettigheter og tros-og
livssamfunns rettigheter ivaretas og forplikter staten til å føre en aktivt støttende tros-og
livssynspolitikk.
Spørsmål 2:Den norske kirke bør fortsatt være forankret i Grunnloven.
Utnevnelse av biskoper bør fortsatt ligge til Kongen i kirkelig statsråd. Dette har ingen
konflikt med tros- og livssynsfrihet, men stille større krav til politisk sammenheng mellom
finansiering og styring.
Spørsmål 3:Grunnloven bør være forankringen i den norske kirke. Dette henger sammen med
spørsmål I og 2. Dette sikrer i større grad at den norske kirke som "Nasjonalkirke"
videreføres. I skiftende tider er kontinuitet av stor betydning, trusselen om et konstitusjonelt
tomrom kan skape uante konsekvenser.
Spørsmål 4:Finansiering; Dette bør være et offentlig anliggende. Gjennom dette kan en finne
en ordning hvor alle tros- og livssyn far sin rettmessige plass.
Spørsmål S:Valgordninger; Dagens ordninger bør videreføres. Selv om dagens ordning med
valg til menighetsråd skjemmes av lav deltagelse bør dette forbedres gjennom å benytte
erfaringer gjort i forsøk på alternative valgmetodemetoder.
Spørsmål 6: Om evt Grunnlovsendringer.

Ingen tillegg.

Spørsmål 7: Gravferdsordningen; Dette er i prinsippet et offentlig ansvar. Dagens ordning er
en allment godt ansett ordning med få eller ingen klager/negative kommentar. Innen disse
oppgavene har til nå kirken hatt størst kompetanse. I en sårbar situasjon som en gravferd er,
bør dagens ordning med ansvaret tillagt kirken fortsette.
Spørsmål 8: Eierskap og forvaltning av kirker; Soknet som selvstendig juridisk enhet bør eie
kirkene og kommunen ha det økonomiske ansvaret. For spesielt verneverdige kirker bør det
påligge staten å ha det økonomiske ansvaret.

Vedlegg 2

Uttalelse nr. 2

MINDRETALLSKOMMENTAR:

STATEN OG DEN NORSKE KIRKE
HØRINGSINSTANS:
MENIGHETSRÅD

FOR BJUGN, NES OG JØSSUND

KOMMENTAR TIL HØRINGEN.
Spørsmål 1:
Tros -og livssynsfrihet må sikres gjennom grunnloven.
Den norske kirke må være et selvstendig trossamfunn som har reell myndighet og kan utføre
ledelse på sentrale områder for kirkens virksomhet. .
Den norske kirke skal være en bekjennende, tjenende, misjonerende og
åpen folkekirke. Dåpen må være grunnlaget for medlemskap.
Spørsmål 2:Vi går inn for en lovforankret folkekirke. En overgang til en lovforankret
folkekirke nå, er en naturlig videreføring av det kirkelige reformarbeid og selvstendiggjøring
av kirkelig valgte organer, som har pågått i mange år. En lovforankret folkekirke vil ikke
representere en opphevelse av forholdet staten og Den norske kirke. Vi mener at folkekirken
kan holdes levende på lik linje som i dag, selv om forholdet til staten endres. Vi ser det ikke
lenger naturlig at partipolitikere opptrer som kirkestyre.
Spørsmål 3: Den norske kirke bør være forankret i grunnloven slik at de kristne og
humanistiske verdier blir statens verdigrunnlag, at individets rettigheter og tros-og
livssamfunns rettigheter ivaretas og forplikter staten til å føre en aktivt støttende tros-og
livssynspolitikk. Det kan også være tjenlig for å bevare tryggheten for folkekirken, at Den
norske kirke nevnes spesielt i en egen grunnlovsbestemmelse hvor det slås fast at
bestemmelser om Den norske kirke fastsettes ved lov. Bestemmelsene om utnevnelse av
prost og biskop og kirkelig stadsråd må oppheves. Også kongens anordningsmyndighet i § 16
må oppheves og myndigheten overføres til kirkelige organer.
Spørsmål 4:Finansieringen bør i hovedsak ligge på det offentlige, men kan suppleres med noe
medlemsavgift. Det må da bli en praksis som blir lik for alle uansett hvilken tro eller livssyn
man har. Fortsatt offentlig støtte vil være en viktig del av statens aktivt støttende tros-og
livssynspolitikk.
Spørsmål 5: Dagens valgordning er demokratisk og bør videreføres. Vi må jobbe videre med
den praktiske tilrettelegging av valget, og motivasjon av kirkens medlemmer til å bruke
stemmeretten sin, slik at valgdeltakelsen kan bli større.
Spørsmål 6: Se kommentar under pkt.3.
Spørsmål 7: Gravferdsordningen praktiseres her hos oss i dag av den lokale kirke. Det er en
ordning som har fungert godt og som vi ønsker å videreføre.
Spørsmål 8: Den lokale kirke bør eie kirkene og kommunen ha det økonomiske ansvaret. For
spesielt verneverdige kirker bør staten ha det økonomiske ansvaret.

