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Høringssvar - Stat-kirkehøringen
Rennebu kirkelige fellesråd har behandlet saken om Staten og Den norske kirke i møte
28.11.2006, og har kommet frem til et høringssvar.
Særutskrift fra saken er vedlagt.
Fellesrådet finner det vanskelig å svare bare ved å krysse av på skjemaet. En del av

spørsmålene er langt mer komplekse enn at det går an å svare bare ved å sette et kryss. For
eksempel er det ikke mulig å svare på spørsmål to ved å krysse av ved et av to alternativer,
når NOU-en legger frem tre alternative modeller til fremtidig kirkeordning.
Der fellesrådet har funnet det relevant, er avkryssingssvarene brukt. Noen av svarene har en
liten kommentar i tillegg til avkryssingssvaret.
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for

Rennebu kirkelige fellesråd
Tid:

28. november 2006

Rennebu kirkelige fellesråd har i møte den 28. november 2006 hatt følgende sak til
behandling:

39/2006 Høringssvar "Stat-kirke"

VEDTAK
1. Hvilke overordnede

prinsipper bor ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?

Svar:
Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den kristne og humanistiske Arv
forbiiver Statens Værdigrundlag.
Det paahviler Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rettefor at Den norske
Kirke og andre Tros- og Livssynssamfund gives Adgang til at udøve deres Virksomhed
i Henhold til deres Egenart
Nærmere Bestemmelser om Den norske Kirkes Ordning fastsættes ved Lov.
Kommentar: Staten bør ha et ansvar for å legge til rette for at DNK og andre trossamfunn
kan utøve sin virksomhet. Staten bør derfor ha en aktivt støttende rolle over for
trossamfunn. DNK bør ha en særstilling.
2. Den norske kirke som statskirke : (avkryssingssvar)
• Bør fortsette
• Bør avvikles
• Vet ikke / ønsker ikke å svare

Svar:
Fellesrådet finner det vanskelig å svare ved å krysse av for ett av alternativene.
Utredningen legger opp til tre alternative modeller, og dette kommer ikke godt nok frem i
avkryssingsalternativene. Fellesrådet går inn for:
En lovforankret folkekirke,

i samsvar med Gjønnes -utvalgets flertallsinnstilling.

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret ? (avkryssingssvar)
• Grunnloven
• Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
• Lov om trossamfunn

•

Vet ikke / ønsker ikke å svare

Svar:
Også her finner fellesrådet det vanskelig å svare ved avkryssing for et av alternativene.
fellesrådet går inn for:
En egen kirkelov vedtatt av Stortinget , men med forankring i Grunnloven . Dette er i
samsvar med Gjønnes-utvalgets flertallsinnstilling som går inn for en egen kirkelov,
men som også er nevnt i Grunnloven. Denne kirkeloven bør være en kortfattet
rammelov , som er vesentlig mindre detaljert enn dagens Kirkelov av 1996.
4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres ? (avkryssingssvar)
• Gjennom medlemsavgift
• Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
• Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
• Offentlig finansiering uten medlemsavgift
• Vet ikke / ønsker ikke å svare
Svar : (Avkryssingsalternativ

3, med tillegg)

Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift. Denne medlemsavgiften bør være en
obligatorisk livssynsavgift som alle må betale.
5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles? (Avkryssingssvar)
• Valgordningene børe være som i dag
• Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
Vet ikke / ønsker ikke å svare
Spørsmålet er et indre kirkelig anliggende , og fellesrådet velger å ikke svare. Vi vil
likevel presisere at økt deltakelse ved kirkelige valg er et mål.
6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bør i så fall stå i § 2 (eller i en annen
paragraf ) i Grunnloven i tillegg til prisnippet om religionsfrihet?
•
•
•
•

Ingen tillegg
De politiske prinsipper som statsforvaltningen bygger på; så som demokrati,
rettsstaten 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

Svar : (Avkryssingsalternativ

3)

Det kristne og humanistiske

verdigrunnlaget.

7. Hvem bor ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

•
•

Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelige fellesråd)
Kommunen

•

Vet ikke / ønsker ikke å svare

Svar : (Avkryssingsalternativ

1)

Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelige fellesråd)
8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene ? (Avkryssingssvar)
•
•

Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske
ansvaret

•

Kommunenbør eie kirkebyggeneog ha det økonomiskeansvaret

•

Vet ikke / ønsker ikke å svare

Svar:
Det er en forutsetning at kirken får tilbakeført Opplysningsvesenets fond (OVF) og
andre eiendommer som kirken brakte med seg inn da statskirkeordningen ble
etablert.
Det lokale soknet bør eie kirkebyggene . Kommunen bør ha ansvar for finansiering
av bygging , drift og vedlikehold av kirkebyggene , men det bør ikke gå på bekostning
av den lokale kirkes styringsrett over egen eiendom og de midler som bevilges. De
lokale kirkefond bør fortsatt være å betrakte som kirkens eiendom.
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