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Staten og Den norske kirke - Høringsuttalelse fra Kors menighetsråd
Kors menighetsråd behandlet på møte i dag spørsmålene som er forelagt høringsinstansene.
Menighetsrådet har 5 medlemmer. Til møtet i dag var det forfall fra medlem /prost Sven Olav

Nilsen. Det møtte ikke varamedlem. Følgelig var det 4 stemmeberettigede under
behandlingen.
Behandlingen:

Menighetsrådet drøftet saken. Det ble votert over de enkelte punkt i spørreskjemaet, og over
framlagt forslag til uttalelse til flere av punktene.
Voteringsresultat
spørreskjemaet:
Spin. 1: Se høringsuttalelsen nedenfor.
1
Spm.2: Svaralternativ
Spm.3 :
i
Spm.4:
4
2
Spm.5:
3 og 5
Spm.6:
Spm.7:
i
Spm.8:
2

Enstemmig
Enstemmig
Enstemmig
Enstemmig
Enstemmig
Enstemmig
Enstemmig
Enstemmig

Høringsuttalelser:
Til spørsmål 1:
Staten bør føre en aktivt støttende religionspolitikk. Det skal være full religionsfrihet i Norge.

Staten skal legge forholdende til rette for utøvelsen av religiøs virksomhet blant annet
gjennom å sikre en tilstrekkelig finansiering til de ulike tros- og livssynsamfunn.
Selv om Grunnloven fremhever "den evangelisk-lutherske religion" som den dominerende og

den som står nærmest statsforfatningen, skal andre livssynssamfunn være sikret både
økonomisk grunnstøtte og tilskudd.

Til spørsmål 2:
• At statskirkeordningen bør videreføres. Dagens kirkeordning, med sin store
oppslutning og organisering også i vår tid, har vist seg å være en tjenelig og god
ordning både for kirken og samfunnet.
• Statskirkeordningen er den beste garantien for å sikre at det på lang sikt finnes en
åpen, inkluderende, landsdekkende og likestilt folkekirke i hele Norge.
• Statskirkeordningen gir all religion/livssyn betydning i det offentlige rom og sikrer
disse like økonomiske rammevilkår.

•

Statskirkeordningen vil, gjennom sin offentlige forvaltning, fortsatt være en viktig

kultur og tradisjonsbærer i vårt land.
•

Ordningen har også vist seg å sikre at Den norske kirke er en nasjonal og enhetlig
kirke, samtidig som den opprettholder nærheten og samspillet mellom

religionsutøvelse og lokale myndigheter.
•

•

At de to alternativene i Gjønnes-utvalget som innebærer en oppheving av
statskirkeordningen ikke gir de nødvendige garantier for at disse viktige og
grunnleggende prinsipper og verdier kan videreføres.
At det fortsatt er mulig å tilpasse, reformere og utvikle Den norske kirke videre
innenfor dagens grunnlovsforankring.

Til spørsmål 4:
Den norske kirke bør ha en offentlig finansiering.
Dersom kirken helt eller delvis finansieres gjennom medlemsavgift, vil prinsippet om at bare
dåp kvalifiserer til medlemskap være brutt. Det kan lett oppstå store forskjeller mellom
ressurssterke og ressurssvake menigheter og kan føre til et redusert kirkelig tilbud i deler av
Norge.
Til spørsmål 6:
Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke med tett tilknytning til statsforvaltningen og
monarkiet som statsform. På denne bakgrunn bør Den norske kirke fortsatt forankres direkte i
statsforfatningen - det vil si en fortsatt statskirkeordning. En eventuell verdiparagraf i
Grunnloven bør slå fast at det norske samfunnet skal bygge på kristne og humanistiske
verdier.
Til spørsmål 7:

Den lokale kirke (kikelige fellesrådet) bør stå for gravferdsforvaltningen, slik ordningen er i
dag. Drift av kirkegårder er et sensitivt forvaltningsområde.
Til spørsmål 8:
Den lokale kirke/soknene bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske
ansvaret.
Kirkebyggene er mange steder produkt av stor lokal dugnadsinnsats, innsamlinger og gaver
fra private. Dette er også ett uttrykk for at kirkebyggene fortsatt er en viktig identitetsmarkør
lokalt, og er ofte stedets eneste monumentalbygg.

Uttalelsene til samtlige spørsmål ble enstemmig vedtatt.
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans : KORS MENIGHETSRÅD

I MØRE BISPEDØME

Type høringsinstans
fl Kommune

X Menighetsråd/ kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
0 Prost/biskop
0

Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke

0 Annen offentlig instans
[] Annen privat instans

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?
Svar:
Staten bør føre en aktivt støttende religionspolitikk. Det skal være full religionsfrihet i Norge.
Staten skal legge forholdende til rette for utøvelsen av religiøs virksomhet blant annet gjennom
å sikre en tilstrekkelig finansiering til de ulike tros- og livssynsamfunn.

Selv om Grunnloven fremhever "den evangelisk-lutherske religion" som den dominerende og
den som står nærmest statsforfatningen, skal andre livssynssamfunn være sikret både

økonomisk grunnstøtte og tilskudd.
2. Den norske kirke som statskirke:
X Bør fortsette
Bør avvikles

o Vet ikke I ønskerikke å svare
0

Uttalelse:
• At statskirkeordningen bør videreføres. Dagens kirkeordning, med sin store
oppslutning og organisering også i vår tid, har vist seg å være en tjenelig og god
ordning både for kirken og samfunnet.
• Statskirkeordningen er den beste garantien for å sikre at det på lang sikt finnes en
åpen, inkluderende, landsdekkende og likestilt folkekirke i hele Norge.
• Statskirkeordningen gir all religion/livssyn betydning i det offentlige rom og sikrer
disse like økonomiske rammevilkår.

•
•

•

•

Statskirkeordningen vil, gjennom sin offentlige forvaltning, fortsatt være en viktig
kultur og tradisjonsbærer i vårt land.
Ordningen har også vist seg å sikre at Den norske kirke er en nasjonal og enhetlig
kirke, samtidig som den opprettholder nærheten og samspillet mellom
religionsutøvelse og lokale myndigheter.
At de to alternativene i Gjønnes-utvalget som innebærer en oppheving av
statskirkeordningen ikke gir de nødvendige garantier for at disse viktige og
grunnleggende prinsipper og verdier kan videreføres.
At det fortsatt er mulig å tilpasse, reformere og utvikle Den norske kirke videre
innenfor dagens grunnlovsforankring.

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
X Grunnloven
fl Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

fl Lov om trossamfunn

o Vet ikke / ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

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

o

Uttalelse:
Den norske kirke bør ha en offentlig finansiering.
Dersom kirken helt eller delvis finansieres gjennom medlemsavgift, vil prinsippet om at bare
dåp kvalifiserer til medlemskap være brutt. Det kan lett oppstå store forskjeller mellom
ressurssterke og ressurssvake menigheter og kan føre til et redusert kirkelig tilbud i deler av
Norge.
5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?
[] Valgordningene bør være som i dag

X Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare

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?

Ingen tillegg
[] De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene
X Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
[] Det humanistiske verdigrunnlaget
X At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke

[] Vetikke/ ønsker
ikkeå svare
Uttalelse:

Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke med tett tilknytning til statsforvaltningen og
monarkiet som statsform. På denne bakgrunn bør Den norske kirke fortsatt forankres direkte
i statsforfatningen - det vil si en fortsatt statskirkeordning. En eventuell verdiparagraf i
Grunnloven bør slå fast at det norske samfunnet skal bygge på kristne og humanistiske
verdier.

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
X Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
[ Kommunen

[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
Den lokale kirke (kikelige fellesrådet) bør stå for gravferdsforvaltningen,
dag. Drift av kirkegårder er et sensitivt forvaltningsområde.

slik ordningen er i

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
[] Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret

X Den lokale kirkebør eie kirkebyggene, og kommunenbør ha det økonomiskeansvaret
[] Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret

FI Vet ikke / ønsker ikke å svare
Uttalelse:
Den lokale kirke/soknene bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske
ansvaret.
Kirkebyggene er mange steder produkt av stor lokal dugnadsinnsats, innsamlinger og gaver
fra private. Dette er også ett uttrykk for at kirkebyggene fortsatt er en viktig identitetsmarkør
lokalt, og er ofte stedets eneste monumentalbygg.
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