
KM 15/00 Stat/kirke-utvalget 

Kirkerådet vedtok i 1997 å nedsette et utvalg for å utrede forholdet
mellom stat og kirke og kirkens organisering og oppdrag. Rådet vedtok i
mai 1997 utvalgets mandat, og februar 1998 ble utvalget oppnevnt.
Utvalget forventes å sluttføre sitt arbeid tidlig i 2002.

Saksorientering Stat/kirke-utvalget har valgt en åpen prosess rundt sitt arbeid,
og har gjennomført ulike høringer. Kirkerådet er ved to anledninger blitt
orientert om rådets arbeid, og Kirkemøtet fikk orientering ved utvalgets leder
Trond Bakkevig på Kirkemøtet 1998 og 1999. Utvalget har nå arbeidet frem
tre delrapporter som de ønsker å legge frem for debatt og innspill før selve
innstillingen ferdigstilles fra utvalgets side. Kirkerådet legger frem for
Kirkemøtet disse tre delrapporter som er oversendt fra Stat/kirke-utvalget:
Hva er kirken? - En ekklesiologi (Dokument 15.2/00) Forankring og
forandring – Den norske kirke i det norske samfunn (Dokument 15.3/00)
Kirkens økonomiske rammeordninger – Alternative finansieringsformer
(Dokument 15.4/00) Kirkerådet anser delutredningen ”Hva er kirken” som et
viktig grunnlagsdokument, og ønsker at dette skal bli gjenstand for en grundig
drøfting i komiteene. Dokumentet legges derfor frem for samtlige komiteer til
drøfting. De to øvrige delutredninger oversendes hver sin komite for drøfting,
men det understrekes at det selvfølgelig er anledning for de komiteer som
måtte ønske det, å komme med innspill også til disse. Referat fra samtalene i
komiteene oversendes Stat/kirke-utvalget for nærmere overveielse og
behandling uten vedtak i plenum. Det legges opp til at Kirkemøtet på generelt
grunnlag i plenum kan drøfte stat-kirke spørsmålet, samt å gi de innspill man
måtte ønske til delutredningene også i plenum. Plenumsdebatten vil foregå
etter en orientering ved utvalgets leder og før delutredningene blir drøftet i
komiteene. Kirkerådet er av den oppfatning at det er viktig at
Stat/kirke-utvalget fortsatt kan arbeide i en åpen prosess, og det legges derfor
ikke opp til at det fattes noe vedtak i saken. Kirkerådet forutsetter at foruten
komitereferatene oversendes også referat fra plenumssamlingen til utvalget,
slik at utvalget i sin videre prosess kan ta hensyn til de synspunkter som
fremkom i Kirkemøtet. Kirkemøtet vil i 2002 få utvalgets endelige innstilling
til behandling.


