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20. NOV,20,J. MAN 08: 56 OVE STPp,UMSHEIM AS FAKSNr, : 70254501 S. 002

Staten og Den norske kirlceSpørsinål til høringsinstansene

Navn  på  høringsinstans:

Type  horingsinstans

[Ø Kommune
[] Menighetsråd/lori;elig fellesråd/bispedømmeråd

Prost/biskop
[ Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
[] Frivillig organisasjon innenfor Den norske Idrke

] Annen offentlig Instans
[ Annen privat Instans

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspofltildr,en?

Svars

2. Den norske  kirke  som statsldrie;

R  Bør fortsette
fl Bør avvikles

C]Vet ilske /  ønsker ilske å svare

3, 1  hvilken  lov bør Den norske kirke være forankret?

Q Grunnloven
[] Egen lsirkelov vedtatt av Stortinget
n  Lov onrm trossamfunn
[] Vet ikke /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan  bør Den norske ldrke finansieres?

[-Gjennom medlemsavgift
fl Medlernsavgift med noe støtte fra det offentlige
r,,.,] Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift

[) Offentlig txnaanslering uten medlemsavgift
L] Vei, ikke /  ønsker  ikke å svare



20.NOV, 2006. MAN 08:56 OVE STRAUMSHEIM AS FAKSNr, :70254501 S. OOs

5. Hvordan bør valgordn ingene og  demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?

Q Valgordningene bør  være som i dag
Q 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 såfall stå i § 2 (eller i en
annen paragraf) i Grunnloven  i tillegg  til prinsippet om rel igiionsfrihet?

(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)

Q Ingen tillegg
Q De politiske  prinsipper sogn statsforfatningen  bygger på; så som demokrati,

rettsteten og menneskerettighetene
Q Det kristne  og humanistiske verdigrunnlaget
Q Det humanistiske  verdigrunnlaget
Q At Den norske  kirke er en evangelisk luthersk kirke
(Ø Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet;

7. Hvem bør  ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Q Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)

® Kommunen
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte ldrkebyggene?

Q Den  lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Q Den lokale  kirke  hør  eie kirkebyggene ,  og kommunen bør ha det økonomiske

ansvaret
Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret

Q Vet  ikke / ønsker ikke å svare

L



20. NOV, 20U8. UN 08:56 OVE STPAUMSHEIM AS FAKSNr, : 70254501 S.002

Staten og Den norske kirke  - Spørsmål til høringsinstansene

Navn  på høringsinstans:

Type  høringsinstans

1 Kommune
( Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd

Prost/biskop
[ Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
[ Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
] Annen offentlig Instans

Annen privat Instans

1.  Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
lzvssyxrspolitiklten?

Svar:

- rctve--c

-  linLt.l i k-G CCC" . .

2, Den norske  kirize som statsitirlt.e:

X Bør  fortsette
0 Bør avvikles
[] Vet ildte /ønsker iltlte å svare

3, I hvilken lov bør  Den norske  turtre  være forankret?

Q Grunnloven
[ Egen kirkelov vedtatt av  Stortinget
0 Lov om  trossamfunn
[] Vet ikke /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske ldrke finansieres?

[ l  Gjennom medlemsavgift
r  Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
0 Støtte  fra det offentlige og med noe medlemsavgift
X  Offentlig finansiering uten medlemsavgift
(i Vet  ikke  /  ønsker ilske å svare

1,



20.NOV. 2006. MAN 08:56 OVE STRAUMSHEIM AS FAKSNr,:70254501

5. Hvordan  bør vnlgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen awvildes?

® Valgordningene bør være som i dag
Øke bruken av direkte valg tvil kirkens besluttende organer

0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

S. OH '

Eventuelle andre ordninger.

6. Dersom  statskirkeordningen  avvikles,  hva bør i såfallI  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)

[] Ingen tillegg
De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så.. som demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene

C]X Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Q Det humanistiske  verdigrunnlaget

At Den norske  larke  er  en evangelisk luthersk kirke
Vet ikke / ønsker  ililke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvein bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Den lokale kirke (menighetsråd eller ldrkelig fellesråd)
[l Kommunen
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

[] Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
[ Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske

ansvaret
[] Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
] Vet  ikke / ønsker ikke å svare



20, NOV.2006; MAN 08:56 OVE STRAUMSHEIM AS FAKSNr, : 70254501 S.002

Staten og  Den  norske  kirke Spørsmål til høringsinstansene

Navn på  høringsinstans:

Type  høringsinstans

® Kommune
[]  Menighetsråd/ kirlkelig fellesråd/ bispedømmeråd
[] Prost/ biskop
[ Tros- eller livs synssamfunn utenfor Den norske kirke
[] Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Q Annen offentlig Instans
( Annen  privat instans

1.  Hvilke  overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitildcen?

Svar;

2, JJeu norske kirke  som  siat sidxke:

Bør fortsette
0 Bør avvikles
[] Vel ililke /  ønsker ildte å svare

3, 1 hvilken lov bør Den norske kirke være forank et?

Grunnloven
[] Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
[] Lov om trossamfunn
[] Vet ildce / ønsker ikke å svare

4 Hvordan bør lien norske lotrlce finansieres?
[ Gjennom medlemsavgift

[ Medlernsavgift med noe støtte h a det offentlige
( Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift

Offentlig finansiering uten medlemsavgift
[] Vet ikke /  ønsker ilske å svare

1,



20. NOV, 2006. MAN 08: 56 OVE STRAUMSHEIM AS FAK SN r, :70254501

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

Q Valgordningene bør være  som i dag
(] Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

S. 00:r

Eventuelle andre ordninger;

6. Dersom  statsldrkeordningen avvikles, hva bør i såfall 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)

Q Ingen tillegg
[ De politiske prinsipper sogn statsforfatningen bygger på; så som demokrati,

renstaten og menneskerettighetene
[] Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Q Det humanistiske verdigrunnlaget
[] At Den norske lurke er en evangelishluthersk kirke
[] Vet ililke / ønsker iluke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør  ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Q Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Q Kommunen
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

[] Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Q Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske

ansvaret
Q Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare

ti



20.1dOV. 2006°MAN 08:56 OVE STPA,UMSHEIM AS FAKSNr, :70254501

Staten og  Den norske kirke Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans:

Type høringsinstans

® Kommune
[] Mexnighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Q Prost/biskop
n Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske lirke
Q Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Q Annen offentlig Instans
[] Annen privat Instans

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspotl ilsken?

Svar:

2. Den norske  kirke  som statsldrlce:

[X1 Bør fortsette
Q Bør avvik les
Q Vei ikke  ønsker  ildis å svare

3, Y hvilken lov bør Denm norske  kirke være forankret?

Q Grunnloven
® Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Q Lov om  trossamfunn
r~] Vet ikke ønsker ikke å svare

4, Hvordan  bør Den norske  kirke  finansieres?

Q Gjennom medlemsavgift
Q Medlemsavgift med noe støtte fira det  offentliger] Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
( Offentlig ixnarnslering uten medlemsavgift
[W] Vei-, ikke /  ønsker ilske å svare

S. 002

1,



20, NOV, 2006. MAN 08:56 OVE STEAUMSHEIM AS FAKSNr, :70254501 S. 00.3

5. Hvordan bor  valgordningene  og demokratiet vere dersom
statskirkeordningen avvildes?

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 statsldrkeordningen avvikles, hva bør  i  såfall 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)

( Ingen tillegg
De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,
rettstalen og menneskerettighetene

Ø Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Det humanistiske verdigrunnlaget

[ At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet;

7. Hvem  bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

[1 Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen
Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvemm  bør eie og forvalte ldrkebyggene?

[] Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
[] Den lokale kirke bør eie kirkebyggene ,  og kommunen bør ha det økonomiske

ansvaret
(Ø Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret

Vet ikke /  ønsker ikke å svare

2



20. NO, 2006. MAN 08:56 OVE STRAUMSHEIM AS FAKSNr, :70254501 S.002

Staten og Den norske kirke Spør sinål til høringsinstansene

Navn på  høringsinstans:

lype høringsinstans

® Kommune
Q Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Q Prost/biskop
Q Tros-- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Q Frivillig organisasjon innenfor Den norske Idrke
Q Annen offentlig Instans
Q Annen privat Instans

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?

Svar:

2. Den norske kirize som statsidiric.e:

Bør fortsette
Q Bør avvikles
Q Vet fide /  ønsker ikke  å svare

3, Y hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?

Grunnloven
Egen kii lkelov vedtatt av Stortinget

n Lov onn trossamfunn
Q Vet ilske / ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske drite finansieres?
Q Gjennom medlemsavgift
Q Medlernsavgift med noe støtte fra det offentlige
Q Støtte fra det offentlige  og med noe medlemsavgift
1 Offentlig finansiering uten medlemsavgift

. Vet ikke /  ønsker ilske  å svare

1.



20. NOV. 2006. MAN 08:56 OVE STRAUMSHEIM AS FAKSNr, :70254501 S. 003

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

Valgordningene bør være som i dag
Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer

Q Vet  ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:

6. Dersom statsldrkeordningen avvikles, hva bør i såfall  stå  i § 2 (eller i en
annen paragraf) i Grunnloven i tillegg til prinsippet om rel gionsfrihet?

(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)

Q Ingen tillegg
[ De politiske prinsipper sogn statsforfatningen bygger på; så som demokrati,

rettstater og menneskerettighetene
Ø Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Q Det humanistiske verdigrunnlaget
[] At Den norske lurke er en evangelisk luthersk kirke
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelt annet;

7. Hvem bør  ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Q Kommunen
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

Q Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Q Den lokale  lurke  bør  eie kirkebyggene ,  og kommunen bør ha det økonomiske

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

L



20,1J0', 2006.4MAN 08-156 OVE STPAUMSHEIM AS FAK.SNr, : 70254501

Staten og Den norske kirke Spørsmål  til høringsinstansene

Navn på høringsinstans:

Type høringsinstans

® Kommune
[] Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
[1 Prost/biskop
0 Tros- eller livssynssamfitnn ut~ Den norske kirke
[] Frivillig organisasjon innenfor Den norske larke

Annen offentlig Instans
( Annen privat Instans

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
tivssynspoliflltken?

Svar:
Jll
l

L i t'e Cihlukuywvr -cc ,  Ø'

2, Der. norske  kirke  om statsldrlce:

[1 Bør fortsette
Bør avvildes
Vet ikke / ønsker ikke å svare

3> I hvilken  lov bør Den norske  kirke være forankret?

[] Grunnloven
® Egen kirlkelov vedtatt  av Stortinget
n Lov on:  trossamfunn
o Vet ik ke / ønsker ikke  å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke  nansieres?

[) Gjenrom medlemsavgift
[J Medlerzxsavgift med  noe støtte fra det otentlige

Støtte fra  det offentlige og med noe medlemsavgift
Offentlig tfriaansiering uten medlemsavgift

Li Vet ikke /  ønsker heke å svare

S. 002

rt,



20, NOV. 2006. MAN 08:56 OVE STRAUMSHEIM AS FAKSNr.:70254501

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

Q Valgordningene bør være som i dag
Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer

Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

u. 0  H

Eventuelle andre ordninger:

6. Dersom  statskirkeordningen  avvikles, hva bør i  såfall  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)

Q Ingen tillegg

Q De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene

(Ø Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Q Det humanistiske verdigrunnlaget
(Ø At Den norske lurke er en evangelishluthersk kirke
n Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7.  Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen

Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte ldrkebyggene?

[] Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
[Ø Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske

ansvaret
Q Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

'U



20.N0V, 2006'MAN 08:56 OVE STP,4UMSHEIM PS FAk:SNr, :70254501 S.002

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til  høringsinstansene

Navn på høringsinstans:

7pe høringsinstans

® Kommune
[l ,Menighetsråd/ldrktelig fellesråd/bispedømmeråd

] Prost/biskop
( Tros- eller livssynssai  funn utenfor Den norske kirke
[] Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
[] Annen offentlig Instans
[] Annen privat Instans

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssyraspolitilcken?

Svar,

2. Den nor ske kirke som statsldrlce:

[] Bør _fortsette
[ØBør avvikles
[] 'Vei ildte  /  ønsker  ikke  å svare.

3, Y hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?

[] Grunnloven
[] Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
JI,ov  oui trossamfunn

Fl Vet iltre /  ønsker ikke  å svare

4. Hvordan bør Den  norske  kirke  finansieres?

[J Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift med noe støtte  fra det offentlige

( Støtte fra  det offentlige og med noe medlemsavgift
fl Offentlig  finansiering uten medlemsavgift

Vet ildte /  ønsker ikke å svare



20. NOV. 2006. MAN 08, 56 OVE STRAUMSHEIM AS FAKSNt,. 70254501 S. 00'3

5. klvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningenn 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 statsldrkeordningen avvikles, hva bør i såfall stå i § 2 (eller i en
annen paragraf) i Grunnloven i tillegg tll  prinsippet om religionsfrihet?

(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)

[1 Ingen  tillegg
&De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på;  så som demokrati,

rettstaten og menneskerettighetene
[] Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
( 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 gravferdsforvaltningeyn?

( Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
ommunen

[_x]Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvena bor eie og forvalte ldrkebyggene?

[] Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
[ Den lokale kirke bør eie kirkebyggene,  og kommunen bør ha det økonomiske

ansvaret
Kommuneri bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret

fl Vet  ikke / ønsker ikke å svare



20, NOV, 2006.'NIAN 08: 56 OVE STPAUMSHEIM AS FAKSNr, : 70254501 S. 002

Staten  og  Den  norske  kirke  Spørsmål til høringsinstansene

Navn  på høringsinstans:

1 rpe høringsinstans

® Kommune
Menighetsråd/ldrkelig fellesråd/bispedømrneråd
Prost/biskop

[] Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske lirke
[) Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
[] Annen offentlig instans
[l Annen privat instans

1. Hvillte overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitlkken?

2, Den norske lerke som statsldrlce:

[ Bør .fortsette
Bør avvikles

1_] Vet ililke /  ønsker ikke å svare

3.  1 hvilken lov bør Den  norske  Idrke være forankret?

O Grunnloven
[' Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

Lov om trossamfunn
Vet ikke /  ønsker ikke å svare

4, Hvordan  bør lien norske ldrke  finansieres?

[J Gjennom medlemsavgift

U Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift

0 Offentlig finansiering uten medlemsavgift
[ Vet-, ikke / ønsker ilske å svare



20. NOV. 2006, MAN 08:56 OVE STRAUMSHEIM AS FAKSNr, :70254501 S. 003

5. Hvordan  bør vutgordni,ngene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvildes?

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 statsldrkeordningen avvikles ,  hva bør i såfall 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)

( Ingen tillegg
[] De politiske prinsipper solri statsforfatnningen bygger på; så som demokrati,

rettstaten og menneskerettighetene
[J Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
0 Det humanistiske verdigrunnlaget
[] At Den norske kirke er en evangelisk luthersk kirke
[] Vet ildte / ønsker ikke å svare

Eventuelt annet;

7. Hvem bør ha  ansvaret for gravferdsforvaltningen?

en lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen
Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

[] Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
[ Den lokale lurke bør eie kirkebyggene,  og kommunen bør ha det økonomiske

ansvaret
( Kommunen bør  eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
[ Vet  ikke / ønsker ikke å svare

L

2
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Staten og  Den norske  kirke Spørsmål til høringsinstansene

Navn  på høringsinstans:

'Ipe høringsinstans

Kommune
( Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
[] Prost/biskop
[] Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
[] Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
[] Annen offentlig Instans
[] Annen privat instans

1. Hvinte overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?

Svar;

r

i

2. Der. nor  ske kirke  som  statsldrke:

[ Bør fortsette
[] Bør avvikles
[]Vet ililke / ønsker il ke å svare

3, 1 hvilken  lov bør Den norske  kirke  være forankret?

X Grunnloven
F1 Egen kirlkelov vedtatt  av Stortinget
[ Lov om trossamfunn
[] Vet ililke /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan hør Den  norske  ldrlke finansieres?

[-1  Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift  med noe støtte fra det offentlige
Støtte : -a det offentlige og med noe medlemsavgift
Offentlig finansiering uten medlemsavgift

[] Vet ikke /  ønsker Ikke å svare

1,
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5. Hvordan bør valgordnin gene og demokratiet være  dersom
statskirkeordningenn  awvildes?

Q Valgordningene bør være som i dag
(Ø Øke bruken'av direkte valg til kirkens besluttende organer
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:

6. Dersom statsldrkeordningen ,  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)

Q ingen tillegg
Q De politiske prinsipper sogn statsforfatningen bygger på;  så som demokrati,

rettstater og menneskerettighetene
[ Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Q Det humanistiske verdigrunnlaget
[ At Den norske lurke er en evangelisk luthersk kirke
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem  bør  ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Q Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen
Vet ikke / Ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte lcårkebyggene?

fl Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Q Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske

ansvaret
Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret

Q Vet ikke  / ønsker ikke å svare

2
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til  høringsinstansene

Navn på høringsinstans:

spe høringsin stans

® Kommune
[ Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Q Prost/biskop

Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

0 Frivillig organisasjon Innenfor Den norske Dirke
] Annen offentlig Instans

[ Annen privat instans

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?

Svar:

2. Den norske ldrke  som  statslrixle:

Bør .fortsette
Bør avvikles

fl Vet ilke /  ønsker ikke å  svare

3, Y hvilken lov bør Den norske lirke være forankret?

R Grunnloven
fl Egen kii lkelov vedtatt av Stortinget
[] Lov om trossamfunn
[l Vet ikke / ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske ldrke finansieres?

fl Gjennorn medlemsavgift
Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige

j Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
[J Offentlig finansiering uten medlemsavgift
[ Vet ikke /  ønsker  ikke å svare

1,
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5. Hvordan hør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvildes?

© Valgordningene bør være  som i dag
[] Øke bruken'av direkte valg til kirkens besluttende organer
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:

6. Dersom statskirkeordningenn avvikles, hva bør i såfall stå i J 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)

Q Ingen tillegg
[ De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på;  så som demokrati,

rettstater og menneskerettighetene
R Det  kristne og  humanistiske  verdigrunnlaget
Q Det humanistiske verdigrunnlaget
[] At Den norske kirke  er en evangelisk luthersk kirke
[] Vet ildne /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem  bør  ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

[) Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
[] Kommunen

Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem  bør eie og forvalte ldrkebyggente?

fl Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
ZDen lokale drite  bør eie kirkebyggene ,  og kommunen bør ha det økonomiske

ansvaret
Q Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
[ Vet  ikke / ønsker ikke å svare

L
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Staten og  Den  norske kirke-  SPørsinål til høringsinstansene

Navn på  høringsinstans:

Type  høringsinstans

® Kommune
( Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd

j Prost/biskop
0 Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
[] Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
[] Annen offentlig instans
[ Annen privat Instans

1. lrivillteoverordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
Uvssynsp ollitll&en?

Svar:

2, Den nox•qlte kirke  som statslt3xlc.es

Bør fortsette
[ Bør avvikles
[] Vet ildte /  ønsker ikke  å svare

3, 1 hvilken lov bør Den  norske  kirke være forank et?

[iAGrunnloven
El Egen ldrkelov vedtatt  av Stortinget
fl Lov om  trossazntunn
[] Vet ikke /  ønsker ikke  å svare

4, Hvordan  bør  Den  norske ldrlte finansieres?

[) Gjennom medlemsavgift
f Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
0 Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
[3tJ Offentlig finansiering uten medlemsavgift
[ .] Vet. ikke /  ønsker  ikke å svare

1,
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5. Hvordan bør valgord lingene og demokratiet være dersom
~kirkeordningen  avvildes?

Ø Valgordningene bør  være som i dag
0 Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer

Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger,

6. Dersom staisldrkeordningen avvikles, hva bør i såfall stå i , 2 (eller i en
annen paragraf) i Grutuiloven  i tillegg  til prinsippet om religionsfrihet?

(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)

Q Ingen  tillegg
[] De politiske prinsipper somi  statsforfatningen bygger på;  så som demokrati,

rettstaten og menneskerettighetene
[] Det kristne og humanistiske  verdigrunnlaget
El Det humanistiske  verdigrunnlaget
[] At Den norske  kirke  er en evangelisk luthersk kirke

EI Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør  ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
[ Kommunen
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bor eie og forvalte l irkebyggene?

[] Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
[] Den lokale kirke bør  eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske

ansvaret
(l Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
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Staten og Den norske kirke  ̂  Spørsmål  til høringsinstansene

Navn på høringsinstans:

'lype høringsiitstians

Kommune
Q Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
[l Prost/biskop
fl Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske lirke
[ Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
[] Annen offentlig instans
[ Annen privat  Instans

1. Hvilke overordnede prinsipper bør  ligge til grunn for tros- og
livssynspollitikken?

Svar;

aE '- ,.

2,  Denn norske ldrke  sozznm  statslci:rk.e:

Bør fortsette
Bør avvikles

[ Vet iluke  / ønsker ikke  a  svare

3, Y hvilken lov bør åpen  nor skke kinke være forankret?

Q Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

fl Lov om trossamfunn
fl Vet ikke /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den  norske ldrkre finansieres?

[' Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige

f Støtte  fra det offentlige og med noe medlemsavgift
f Offentlig lina g nsiering uten  medlemsavgift

Vet. ikke / ønsker ilrye å svare

1,
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5.  Hvordan bor valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvildes?

[] Valgordningene hør være som i dag
® Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger,

6. Dersom staislurkeordningen avvikles, hva børi såfall 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)

[]X Ingen tillegg
] De politiske prinsipper som statsforfatningen  bygger på; så som  demokrati,

rettstaten og menneskerettighetene
[] Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
0 Det humanistiske  verdigrunnlaget
[] At Den norske  lurke er en evangelisk luthersk kirke
0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem  bør  ha ansvaret for  gravferdsforvaltningen?

® Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
fl Kommunen
fl Vet ikke / ønsker ikke å svare
8. Hvem bør eie og forvalte ldtrkebyggene?

( Den lokale  kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske
ansvaret

[] Kommunen  bør  eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Vet ikke /  ønsker ikke å svare

2
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Staten og Den norske h.irlce ;- Spørs'nål  til høringsinstansene

Navn  på høringsinstans:

Type  horingsinstans

® Kommune
( Menighetsråd/ kirkelig fellesråd/bispedØmmeråd

Prost/ biskop
Tros-  eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

[] Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Annen offentlig Instans

{ Annen  privat instans

I . Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitilcken?

Svar;

2, Den  norske kirke  som statskirke-,

Bør fortsette
Iffil Bør avvikles

Vet ikke /  ønsker ikke  å  svare

3, I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?

E Grunnloven
[ Egen kii lkelov vedtatt av Stortinget
(] Lov om trossamfunn
fl Vet ildte / ønsker ikke å svare

4, Hvordan bør Den  norske Idrke finansieres?

Gjennom medlemsavgift
Ø Medlemsavgift med noe støtte  fra  det offentlige
(] Støtte fra  det offentlige og med noe medlemsavgift
IT] Offentlig finansiering uten medlemsavgift
[_] Vet ikke /  ønsker ilske å svare
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5. Hvordan bor valgord ningene og  demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?

[J 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  såfall  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)

[] Ingen tillegg
De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,
rettstater og menneskerettighetene

[] Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
0 Det humanistiske verdigrunnlaget
[] At Den norske lurke er en evangelisk-luthersk kirke
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør  ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

[Ø Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
[ Kommunen
[ Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. hvem bor eie og forvalte kirkebyggene?

[Den  lokale larke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
[] Den lokale lirke  bør  eie kirkebyggene ,  og kommunen bør ha det økonomiske

ansvaret
[ Kommunen bør eie  kirkebyggene  og ha det økonomiske ansvaret
[] Vet ikke /  Ønsker ikke å svare
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Staten og Den norske kirlce;. Spørsmål til  høringsinstansene

Navn  på høringsinstans:

Type hørin gsinstans

® Kommune
( Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
[] Prost/biskop
[] Tros- eller livssynssam.funn utenfor Den norske kirke
[] Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
[] Annen offentlig instans
[] Annen privat instans

I. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?

Svar,
h Lo ua-

-

2. Den norske kirke som statsldrlce:

Bør fortsette
[] Bør avvikles
fl Vet ikke /  ønsker ikke  å svare

3.  Y hvilken lov bør  Den norske  kirke være  fotankret?

[] Grunnloven

9
Egen  kirkelov vedtatt av Stortinget
Lovom trossamfunn

fl Vet: ililke / ønsker ikke  å svare

4, Hvordan bør Den  norske kirke finansieres?

C) Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige

( Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift:
Offentlig finansiering uten medlemsavgift
Vet ikke / ønsker ikke å svare

1,
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5. Hvordan  bor valgordningene og demokratiet være dersom
st alskirkeordningen  avvikles?

Q Valgordningene bør være som. i dag
Q Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger;

6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva børi såfall 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)

[1  Ingen tillegg
[Q De politiske prinsipper  som statsforfatningen  bygger  på; så som demokrati,

rettstaten og menneskerettighetene
Q Det kristne og humanistiske  verdigrunnlaget
Q Det humanistiske  verdigrunnlaget
Q At Den norske  kirke er en evangelisk  luthersk kirke
n Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem  bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

C&Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Q Kommunen
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte l lrkebyggene?

[] Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Q Den lokale kirke  bør eie  kirkebyggene, og kommunen bør ha det  økonomiske

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

ti
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Staten og Den norske kirke  i- Spørsinål  til høringsinstansene

Navn på høringsinstans:

Type  høringsinstans

® Kommune
[] Menighetsråd/kirkelig fellesråd/ bispedømmeråd
Q Prost/biskop
[ Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Q Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke

Annen  offentlig instans
[ Annen  privat instans

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livs syinsp o1it31rken,?

Svar;

2. Den norske kirke som statsti!rtw-.

] Bør fortsette
® Bør avvikles
[] Vet ililke /  ønsker ikke å svare

3, I hvilken lov bør  Den norske  kirke være forankret?

Grunnloven
[] Egen kirkelov vedtatt  av Stortinget
El Lov om  trossamfunn
o Vet ikke /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske lirke finansieres?

[] Gjennom medlemsavgift
[i Medlemsavgift  med noe støtte D'a det  offentlige
(C Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
fl Offentlig finansiering uten medlemsavgift
[ Vet ikke /  ønsker ilske å svare
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5. Hvordan  bor valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen awildes?

M Valgordningene bør  være som i dag
Q Øke bruken* av direkte valg til kirkens besluttende organer
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:

6. Dersom statskirkeordningen avvikles,  hva bør i  såfall  stå  i 2 (eller i en
annen paragraf) i Grutuiloven i tillegg til prinsippet om religtonsfirihet?

(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)

[] Ingen tillegg
[j De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,

rettstaten og menneskerettighetene

d Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Q Det humanistiske verdigrunnlaget

At Den norske lurke er en evangelisk luthersk kirke
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem  bør  ha ansvaret for grawferdsforvaltningeia?

Q Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig  fellesråd)
NI Kommunen
Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare

8. Hvem bor eie og forvalte kirkebyggene?

Q Den lokale  kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Den lokale  kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske
ansvaret

Q Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
[] Vet ikke  / ønsker ikke å svare
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Staten og Den norske kirke ̂  Spørsinål til høringsinstansene

Navn på  høringsinstans:

Type  høringsinstans

® Kommune
El.Menighetsråd/kirkelig fellesråd/ bispedømmeråd
fl Prost/ biskop
fl Tros- eller  livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
[] Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
[] Annen offentlig Instans

Annen  privat instans

1. Hvilke overordnede  prinsipper bør ligge til grunn for  tros- og
livs syzi.sp o llii3 kken?

Svar;

2. Den norske kirke  som sfiatstdrke;

Bør fortsette
0 Bør avvikles
Q 'Vet ilrike /  ønsker ildte å svare

3. 1 hvilken lov bør  Den norske kirke være  forankret?

Grunnloven
[] Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
[] Lov om trossamfunn
fl Vet ikke  /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan  ber Den norske brite finansieres?

[ Gjennom medlemsavgift
`i Medlernsavgitt  med noe støtte fra. det offentlige
(0 Støtte fra  det offentlige og med noe  medlemsavgift

1 Offentlig fna.nnslering uten medlemsavgift
[] Vet ikke /  ønsker Ikke å svare

1,
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5. Hvordan  bør  valgordningene og demokratiet være  dersom
statskirkeordningen avvikes?

Valgordningene bør være som i dag
Q Øke bruken"av direkte valg til kirkens besluttende organer
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

S. 00

Eventuelle andre ordninger:

6. Dersom stat  +ldrkeordningen avvikles ,  hva bør i  såfall  stå i § 2 (eller i en
annen paragraf) i Grunnloven i  tillegg til prinsippet omm  religionsfrihet?

(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere altertiativer)

Ingen tillegg
Q De politiske  prinsipper sota n statsforfatiningen bygger på;  så som demokrati,

rettstaten og menneskerettighetene
[] Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Q Det humanistiske  verdigrunnlaget
Q At Den norske kirke  er en evangelisk luthersk kirke
Q Vet ikke / ønsker  ililke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

[] Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
QX Kommunen
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvern bør eie og forvalte kirkebyggene?

Q Den lokale  kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Q Den  lokale kirke bør eie kirkebyggene ,  og kommunen bør ha det økonomiske

ansvaret
® Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare
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Staten  og  Den  norske  kirke Spørsmål til høringsinstansene

Navn på  høringsinstans:

Type høringsinstans

® Kommune
U Menighetsråd/ kirkelig fellesråd/ bispedømmeråd

Prost/ biskop
( Tros- eller  livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
[] Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
D Annen offentlig Instans
(l Annen  privat instans

1. Hvilke overordnede  prinsipper bør ligge til  runn for  tros- og
lnvssynspolitikken?

Svar;

2, Den norske kirke som statsldrke;

Bør fortsette
Bør avvikles

[] Vet iluke /ønsker ikkesvare

3, 1 hvilken lov bør Den nordte Idrke være forankret?

Ø Grunnloven
[] Egen kirkelov vedtatt  av Stortinget
F] Lov om  ti-ossax n funn

[' Vet ikke /  ønsker ikke å svare

4, Hvordan  bør Den norske ldrlce finansieres?

Gjennom medlem savgift
r Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
0 Støtte fra det offentlige og med  noe medlemsavgift
(Offentlig  finansiering uten medlemsavgift

Vet ikke /  ønsker ikke å svare
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5. Hvordan  bør valgordningene og demokratiet være dersom
st alskirlkeordningen.  avvikles?

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

S.001.'-.

Eventuelle andre ordninger;

6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bør i  såfall  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)

[] ingen tillegg
De politiske  prinsipper som statsforfatningen bygger på;  så som demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene

n Det kristne  og humanistiske verdigrunnlaget
fl Det humanistiske verdigrunnlaget
[] At Den  norske larke er en evangelisk luthersk kirke
0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelt azinet:

7. Hvem  bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

( Den lokale kirke (menighetsråd eller ldrkelig fellesråd)
Kommunen

( Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte Idrkebyggene?

[] Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
(Ø Den  lokale  kinke bør  eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske

ansvaret
[] Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret

Vet ikke /  Ønsker ikke å svare

L
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Staten og Den norske kirke ;- Spørsmål til høringsinstansene

Navn  på  høringsinstans:

Type høringsinstans

® Kommune
] Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd

Prost/ biskop
0 Tros- eller  livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
[] Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
[] Annen offentlig Instans
( Annen privat instans

1.  Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspofitilcken?

Svar;

2, Den norske kirke som statsldrlcet

ELBør  fortsette
Bør avvikles

[] Vel ild .e / ønsker ilde å  svare

3, Y hvilken  lov bør Den norske leirke være forank et?

[ Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Lov om trossamfunn
Vet ilske / ønsker ikke å svare

4, Hvordan bør Den  norske larke finansieres?

[ Gjennom medlemsavgift
.Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
] Støtte ra det offentlige og med noe medlemsavgift,

Offentlig finansiering uten medlemsavgift
[ ] Vet, ikke /  ønsker  ikke å svare

i
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5. Hvordan  bor valgordningen e og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvildes?

Q Valgordningene bør være som i dag
Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer

n Vet ikke / ønsker ikke å svare

5.00-11
• .

Eventuelle andre ordninger:

6. Dersom  statsldrkeordningen avvikles ,  hva bør  i  så fall stå i § 2 (eller i en
annen paragraf) i  Grutuiloven i tillegg til prinsippet om religionsfrihet?

(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)

Q Ingen tillegg
'De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på;  så som demokrati,

rettstaten og menneskerettighetene
Q Det kristne  og humanistiske verdigrunnlaget
Q Det humanistiske  verdigrunnlaget
Q At Den norske kirke  er en evangelishlutherslc kirke
Q Vet ikke /  ønsker  ikke  å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem  bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningenn?

Q Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
omraunen

Q Vet ikke / ønsker ikke  å svare

8. hvem bor eie og forvalte kirkebyggene?

Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Den lokale  kirke bør eie  kirkebyggene,  ogg kommunen bør ha det økonomiske
ansvaret

Q Kommunen  bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
r] Vet ikke /  Ønsker ikke å svare
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Staten og  Den norske  kirke Spørsmål  til høringsinstansene

Navn på høringsinstans:

lpe  høringsinstans

® Kommune
[ Menighetsråd/kirkelig  fellesråd/ bispedømmeråd

Prost/ biskop
[]  Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
0 Frivillig organisasjon innenfor Den norske Idrke
(l Annen offentlig instans
[} Annen privat instans

I. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspollt3lzk.en?

Svar;

2. Den norske  kirke som st:atsltixlce:

[] Bør fortsette
fl Bør avvikles
F] Vel ililke /  ønsker ikke å svare

3, Y hvilken lov  bør Den norske pirke være forankret?

[ Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

[] Lov orn trossamfunn
n Vet ikke /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den  norske pirke finansieres?

Gjennom  edlemsavgift
Medlemsavgift  med noe støtte h a det offentlige

[ Støtte fr•a det offentlige og med noe medlemsavgift

fI Offentlig finansiering uten medlemsavgift
EI Vet ikke /  ønsker  ildte å svare
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5. Hvordan  bor valgord eingene og  demokrat iet  være  dersom
si tskirkeordningen avvildes?

[] Valgordningene bør være som i dag
[] Øke bruken'av direkte valg til kirkens besluttende organer

Vet ikke / ønsker ikke å svare

S, 00

Eventuelle andre ordninger:

6. Dersom statsldvkeordningen avvikles, hva bør  i såfall  stå i S 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)

(I Ingen  tillegg
[] De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på;  så som demokrati,

rettstaten og menneskerettighetene
(] Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget

Det humanistiske verdigrunnlaget
[]  At  Den norske  larke er  en evangelisk-luthersk kirke
Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

fl Den lokale kirke (menighetsråd eller ldrkelig fellesråd)
[Kommunen
fl Vet ildte / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

[] Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
[] Den lokale drite bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske

ansvaret
( Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
[ Vet ikke / ønsker  ikke å svare

ti



Innstilling A

Stat/ rkJ'e
Om forholdet  mellom staten og Den  norske kyrkj a

Den norske kyrkja er bygd over svært lang tid med ein tradisjon over eit tusen år. Slik er den
for dei fleste grodd godt inn i sjela, og er ein trygg plattform for å oppretthalde den norske
kulturen og etikken.

Det ligg føre tre alternative modellar til ei framtidig kyrkjeordning;  Grunnlovsforankra
folkekyrkje  slik den er i dag,  Lovforankra  folkekyrkje  og  Sjølvstendig folkekyrkje.  Det er liten
skilnad mellom dei to første alternativa,  der førstnemnde er tufta på grunnlova med eiga
kyrkjelov,  vedteken av Stortinget og styrd av staten med statleg økonomisk finansiering og
ansvar.

Det synest som svært mange av dei øvste autoritetar i kyrkja ønskjer å går inn for ei ny
kyrkjeordning tufta på ei  lovforankra  folkekyrkje. Hovudmotivet synest å ligge i at kyrkja
vil ha meir makt ved å fri seg frå staten, og dermed skilje seg frå nokre av konfliktområda,
som fører med seg at kyrkja sjølv m.a. kan utnemne biskopar. Det kan stillast spørsmål om
frigjering frå staten vil medføre ei meir "fundamentalistisk" kyrkje, med ei mindre liberal
haldning. Likevel vil ei  Lovforankra folkekyrkje  framleis bli finanisert av det offentlege. D.v.s
at kyrkja gjerne vil styre seg sjølv, men likevel halde fram med offentleg finansiering.
Dette synest å kunne medføre ei diskriminering overfor andre tru- og livssyn.

Tidlegare biskop Stålsett seier at;  "Det påligger de som ønsker en ny organisasjon, for den
norske kirke å vise at det de foreslår, bedre ivaretar kirkens og folkets felles interesser enn det
de vil bli kvitt. Det påligger dem å vise at argumentene for å avvikle statskirken er
tungtveiende nok til å foreta denne dramatiske endring av vår grunnlov og vår statskirke og
vårt demokrati ".

Ein stor del Norges befolkning høyrer heime i den "passive" gruppa. - Vil dei framleis føle
seg velkomne i kyrkja ved eit skilje frå staten? Det er mange som ikkje er trygge på dette no.
For folk flest har kyrkjeordninga, slik den er praktisert, fungert godt. Ein spør seg derfor
kvifor ein skal endre på dette. Avgjerdsle på spørsmålet vil ikkje bli ein realitet før om eit  lo-
års tid. Endringar i samfunnet kan og påverke, endre oppfatningar og syn fram til denne tida.

Dagens kyrkjeordning representerar band som fører oss langt tilbake i tida - band som vil bli
løyst opp, og der begrep som "kyrkja vår" ikkje lenger vil ha den same vektlegging. Eirik
Hillestad, dagleg leiar i Kirkelig kulturverksted, seier det slik:  "Ei kirke losrevet fra staten
forer til større hjemloshet, større kulturell og åndelig fattigdom. Det skaper tomrom, for alle
som ikke går ofte i kirken, men som likevel loker en sammenheng i alt. .. "

Skilje stat og kyrkje vil bli ei så stor endring at folket må bli høyrd i ei rådgjevande
folkerøysting når den tid kjem.



Saksprotokoll frå møtet i Kommunestyret  -  20.11.2006

PS 65 / 06 Høyringsuttale stat  - kyrkje

Behandlingsinformasjon:
Alternative innstillingar frå ad hoc-utvalet var utsendt.
Det vart vidare lagt på bordet eit spørjeskjema til høyringsinstansane, som kommunestyremedlemmene
skulle fylle ut.
28 voterande.
Det vart votert over dei to innstillingane som ad hoc-utvalet la fram:
Innstilling A - oppretthalding av statskyrkja - innstillinga vedteken med 21 mot 7 røyster.
Innstilling B - skilje av kyrkje og stat - innstillinga fekk 6 røyster og fall, 22 røysta imot.

Vedtak:
Sykkylven kommunestyre vedtek vedlagde innstilling A som sin uttale i høyringa om forholdet
mellom staten og Den norske kyrkja.

Rett utskrift;

Torill Oli Skjeret, utvalssekr.


