
12 Godt nytt for Gjerpen

Skal vi endre relasjonen  
mellom stat og kirke?
Det er stor enighet i kirken og i det 
politiske miljø  om å beholde folkekir-
ken. Dåpen er inngangsport til med-
lemskap, plikter og rettigheter.
Spørsmålet menighetsråd, Kirkemøtet 
og Stortinget nå skal ta stilling til er 
om vi ønsker å endre på relasjonen 
mellom stat og kirke. 
Skal Kongen (regjeringen) fortsatt 
være øverste kirkestyre og slik ha 
politisk kontroll og innflytelse over 
kirken, eller skal kirken få selvsten-
dighet på linje med andre trossam-
funn?

Gjønnes-utvalgets innstilling
I vinter la stat-kirke-utvalget 
(Gjønnes-utvalget) fram sin innstil-
ling. Gjønnes-utvalget hadde 20 med-
lemmer som kom med  tre forslag til 
organisering av forholdet mellom stat 
og kirke:
a) Et mindretall å på 2 vil at kirken 
skal fortsette som en grunnlovsfestet 
statskirke med Kongen (regjeringen) 
som øverste kirkestyre. 
b) Et mindretall på 4 ønsker en mer 
radikal løsning. De ønsker at kirken 
skal bli en selvstendig folkekirke på 
linje med andre tros- og livssynssam-
funn i Norge. Stat og kirke skilles helt.
c) Et stort flertall på 14 ønsker en 
mellomløsning; en lovforankret fol-
kekirke. I dette forslaget ønsker man 
å fjerne Kongen (regjeringen) som 
kirkestyre og vil regulere forholdet til 
kirken gjennom en kortfattet kirkelov.
Grunnlovens bestemmelser om stats-
kirkeordningen skal oppheves og det 
samme gjelder kravet om at minst 

halvparten av regjeringen skal tilhører 
Den norske kirke.

Økonomi
En stor folkekirke som Den norske 
Kirke, kan ikke basere sine inntekter 
kun på kollekter og frivillig givertje-
neste. Om vi ønsker å beholde en bred 
folkekirke er det trolig lite klokt  å 
innføre en tvungen eller frivillig med-
lemsavgift. Flertallet i utvalget går 
derfor inn for at det offentlige står for 
hovedfinansieringen:
Statlige tilskudd skal dekke lønninger 
og personalkostnader for alle ansatte. 
Kommunen skal dekke utgifter til kir-
kegårder og kirkebygg mens et med-
lemsbidrag skal dekke menighetens 
øvrige virksomhet (materiell til dåps-
barna, brudebibler med mer).
Etter dette forslaget vi statlig og kom-
munal støtte til andre trossamfunn 
fortsette som nå.

Menighetsrådet må ta stilling
Menighetsrådet i Gjerpen må ta stil-
ling til disse grunnleggende spørs-
målene. Høringsfristen er 15.oktober. 
Kirkemøtet skal i november drøfte 
saken og sende sin innstilling videre 
til departementet. Regjeringen legger 
trolig fram et forslag for Stortingen i 
løpet av 2007.

Orienteringsmøte i Gjerpen
Som et ledd i en viktig prosess innbyr 
Gjerpen menighetsråd til et orien-
teringsmøte torsdag 21. september 
kl.19.00 i Gjerpen menighetshus.  
De som ønsker mer informasjon kan 
gå inn på nettet på http://www.kirken.
no/kirke_stat.                             tea

Statskirke eller fri folkekirke?


