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MELDING OM POLITISK VEDTAK - NOU 2006:2 STATEN OG DEN
NORSKE KIRKE -HØRING
Fra møtet i Formannskapet den 13.11.2006, saksnr 109/06.
Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

1. Hvilke overordnede prinsipper bor ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?
3 uttaler:
Statskirken er landsdekkende og forsvarer offentlig finansiering.
Staten bør føre en støttende religionspolitikk.
Den norske kirke skal fortsatt ha en særstilling i det norske samfunn
2 uttaler:
Hol kommune rår til at statskirken blir endra til en lovforankra folkekirke, som
foreslått av flertallet i Gjønnesutvalget. Hol kommune legger vekt på at Den norske
kirke med dette blir mer selvstendig og får økt selvstyre. Vi mener dette ikke er noen
dramatisk endring, men heller er en del av en utvikling som har skjedd over tid.
Endringen gir også rom for videre utvikling, og er viktig for å sikre full
religionsfrihet. Dagens ordninger med eierskap, drift og finansiering av
kirkevirksomheten vil fremdeles kunne holde fram. Vi mener den foreslåtte endring
ikke har noe å si for kirkens funksjon og oppslutning.
2 uttaler: Det grunnleggende prinsippet for tros- og livsynspolitikken, bør være
religionsfrihet. I dette ligger respekt for det enkelte trossamfunns rett til å bestemme
over egen teologi, organisasjon og økonomi.
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2. Den norske kirke som statskirke:
3 svarte ja for " bør fortsette"
4 svarte " bør avvikles"
3. I hvilken lov bor Den norske kirke være forankret?
3 svarte "Grunnloven"
2 svarte " Egen kirkelov vedtatt av Stortinget"
2 svarte: "I en felles lov for livssyns- og trossamfunn".
4. Hvordan

bør Den norske kirke finansieres?

6 svarte " Offentlig finansiering uten medlemsavgift"
1 svarte "Det er ingen offentlig oppgave å drive eller finansiere utøvelse av religion.
Livssyn og trossamfunn bør i størst mulig grad være selvfinansierende. Det
offentlige kan imidlertid finansiere forskjellige bygninger som har en særlig
historisk verdi.".
5. Hvordan bor valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?
7 svarte "Valgordningene bør være som i dag"
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?
7 svarte "Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget".
7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
7 svarte " Kommunen "
8. Hvem bor eie og forvalte kirkebyggene?
7 svarte: "Den lokale kirke bør eie kirkebygene og ha det økonomiske ansvaret".
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans :

C6.,2

A/6/,

Type høringsinstans

Ø Kommune

[] Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Prost/biskop
Q Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
[] Frivillig organisasjon innenfor 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:
[]3 Bør fortsette
R Bør avvikles
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare

3. 1 hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
® Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
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] Vet ikke / ønsker ikke å svare
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4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
[ Gjennom medlemsavgift
[] Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
[] Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift

® Offentligfinansieringuten medlemsavgift
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
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5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?
0 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)
0 Ingen tillegg
Q De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,

rettstatenog menneskerettighetene
© Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Det humanistiske verdigrunnlaget
Q 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 bor eie og forvalte kirkebyggene?
® Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiskeansvaret
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunenbør ha det økonomiske
ansvaret
Q Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
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