
Resolusjon om stat og kirke 
 

Uttalelse fra Rådsmøtet i Norges Kristne Råd, Gran 20.03.2007 
 
De kristne kirkene i Norge har gjennom en rekke år ført samtaler om de overordnede 
prinsipper for religionspolitikken. Resultatet av dette arbeidet kommer til uttrykk i vår 
felles høringsuttalelse til ”NOU 2006: 2, Staten og Den norske kirke”. Deler av grunnlaget 
for en samlende løsning er lagt bl.a. gjennom den omforente fellesuttalelsen fra Nye 
Norges Kristne Råd som representerer den store bredden av norske kirkesamfunn. 
Hovedprinsippene i denne har også de andre tros- og livssynssamfunnene gjennom 
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn gitt tilslutning til.  Denne brede enigheten 
mellom tros- og livssynsamfunnene er basert på en felles forståelse av hvordan forholdet 
mellom stat og religion bør være i et flerreligiøst samfunn.  
 
Hovedkonklusjonen i disse høringsuttalelsene er at dagens statskirkesystem må endres 
fordi det ikke på en god måte samsvarer med de menneskerettslige forpliktelsene Norge 
bør oppfylle. Med litt ulike utgangspunkt er det også vår felles forståelse at man ved å 
endre Den norske kirkes status fra grunnlovsforankret kirke til lovforankret kirke, 
samtidig som man bl.a. fjerner grunnlovens § 12 med krav om statsråders 
kirketilhørighet, fjerner det mest diskriminerende element ved dagens statskirkeordning, 
slik også Kirkemøtet for Den norske kirke har uttrykt i sin høringsuttalelse.  Dette 
etablerer også en større indre frihet for Den norske kirke. Som fellesskap av kirker i 
Norge vil vi på prinsipielt grunnlag understreke alle tros- og livssynsamfunns rett til 
selvstendighet og integritet. En løsning som overser disse momentene vil verken være 
samlende eller oppnå aksept hos tros- og livssynsamfunnene i Norge. Derfor vil dette 
heller ikke kunne bli en langsiktig løsning. 
 
Norges Kristne Råd vil også gjøre oppmerksom på at det fra deler av det politiske miljø 
argumenteres for fortsatt statskirkeordning på en måte som kan oppleves som en 
mistillit til religiøs virksomhet der staten ikke har en styringsrett. En slik argumentasjon 
kan oppfattes som om andre trossamfunn ikke har tilstrekke lig legitimitet og gode 
ordninger.  Dette virker stigmatiserende både overfor andre kristne kirker og ikke-kristne 
religioner i Norge. 
  
Norges Kristne Råd forutsetter at Stortinget og Regjeringen legger opp til en 
arbeidsprosess for utformingen av en nasjonal tros- og livssynspolitikk som inkluderer 
alle tros- og livssynssamfunn. Det forutsettes og 
så at de deler av Den norske kirkes ordninger som berører andre tros- og 
livssynssamfunn vil bli utformet i en inkluderende prosess.  Det er nødvendig for på en 
praktisk måte å uttrykke likeverdsidealet og alle borgeres tilhørighet til det norske 
samfunn uavhengig av tros- eller livssynstilhørighet.   
 
 


