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Staten og Den norske kirke - høring
Lund formannskap hadde møte onsdag 11/10-06 og behandlet da ovenfor nevnte i sak 53/06
og fattet slikt vedtak:
1. Lund formannskap støtter flertallet i utvalget og går inn for en lovforankret folkekirke, noe
som fører til at grunnlovens nåværende bestemmelser om statskirkeordninger oppheves.
Den norske kirke må bli selvstendig i alle saker som har med tro og virksomhet å gjøre, og
selv utnevne sine biskoper. Stortinget må videre vedta en kirkelov som gir Den norske
krike en særlig tilknytning til staten.
2. 1 grunnloven må det inntas en verdiparagraf slik flertallet i utvalget går inn for.
3. Utfra kommuneøkonomien bør staten finansiere kirkeordningen . Kommunen må i alle
fall ikke få flere økonomiske forpliktelser.
Dagens ordning kan godt fortsette der staten dekker noen utgifter (gjerne flere) og
kommunen resten . Staten må ikke pålegge kommunene økonomisk ansvar for pålagte
stillinger . Den som ansetter personer og har personalansvar , må også sørgefor
finansieringen av stillingene.
4. Gravferdsforvaltningen utføres i dag av kirkelig fellesråd, og formannskapet går inn for at
den ordningen fortsetter, også fordi kommunen har mange oppgaver allerede.
5. Kirkebyggene er viktige samlingssted i et lokalsamfunn , både i glede og i sorg. Derfor
mener formannskapet at Kirkelig fellesråd /kommunen må både eie og ha vedlikehold på
kirkebyggene.
Vedlagt oversendes svar på spørsmål om staten og Den norske kirke.
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans
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Type høringsinstans
] Kommune
El Menighetsråd/
[] Prost / biskop

kirkelig fellesråd / bispedømmeråd

Tros- eller livssynssamfunn utenforDen norske kirke
[] Frivillig organisasjoninnenfor Den norske kirke
[] Annen offentlig instans
[] Annen privat instans

1. Hvilke overordnede
livssynspolitikken?

prinsipper bør ligge til grunn for tros- og

Svar:

2. Den norske kirke som statskirke:
Bør fortsette
[] Bør avvikles
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?

[
©
[
[]

Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Lov om trossamfunn
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
® Offentligfinansiering uten medlemsavgift
Vet ikke / ønsker ikke å svare

1

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen
avvikles?

® Valgordningene bør være som i dag
Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelle andre ordninger:

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?
(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)
El Ingen tillegg

Fl De politiske prinsippersom statsforfatningenbygger på; så som demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene
® Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
0 Det humanistiske verdigrunnlaget
At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

® Den lokale kirke

(menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Fl Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske
ansvaret

Kommunenbør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Vet ikke / ønsker ikke å svare

