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NOU 2006 : 2 STATEN  OG DEN NORSKE KIRKE  -  HØRING

Det vises til brev av 24. april 2006.

Vedlagt følger resultat av besvarelsen fra kommunestyremedlemmer i Trøgstad kommunestyre.

Det har vært et kollegialt organ som har svart og en fordeling av svarene samlet i tabell (vedlegg
1) og grafer (vedlegg 2)

I tillegg er svarene på spørsmål 1 gjengitt på eget vedlegg (vedlegg 3). Endelig følger
svarskjemaene - 24 - fra den enkelte representant.

,<ennlig XiIsen

Erik Skauen
Forvaltningssjef
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Svar på spørsmål til høringsinstansen - Trøgstad kommune

Spørsmål 2: Den norske kirke som statskirke
Bør forsette
Bør avvikles
Vet ikke/ønsker ikke å svare

Spørsmål 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

Spørsmål 4 :  Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
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

Spørsmål 5:  Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?
Valgordningen bør være som i dag
Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
Vet ikke/ønsker ikke å svare

Spørsmål 6 :  Dersom statskirkeordnigen avvikles, hva bør i så fall stå i §2
(eller i en annen prapgraf )  i Grunnloven i tillegg til prinsippet om
religionsfrihet?
Ingen tillegg
De politiske prinsipper som statsforvaltningen bygger på
menneskerettigheter
Det kristne og humanistiske verdigrunnlag
Det humanistiske verdigrunnlaget
At Den norske kirke er en evangelistisk-luthersk kirke
Vet ikke/ønsker ikke å svare

så som demokrati, rettstat og

Spørsmål 7: Hvem bør ha ansvar for gravferdsforvaltningen
Den lokale kirke(menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen
Vet ikke/ønsker ikke å svare

Spørsmål 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
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Forvaltningsenheten - fagstøtte og samordning

NOU 2006 : 2 STATEN  OG DEN NORSKE KIRKE  -  HØRING

Samleskjema for svarene til spørsmål 1.

Det skal være full religionsfrihet i Norge. Staten må legge til rette for utøvelse av religiøs
virksomhet bl.a gjennom finansiering av ulike livssyns- og trossamfunn.
Staten må kunne definere Den norske Kirke noe annerledes enn andre trossamfunn. Dette
fordi 85% av befolkningen er medlemmer og med bakgrunn i den kristne kulturarven som er
mye av bærebjelken i det norske samfunnet.

Statskirkeordningene bør videreføres med mer beslutningsmyndighet overført til kirken og
kirkens organer. Hensynet til økt mangfold innen trosretninger må tas hensyn til i den
offentlige lovgivning. Statsstøtten måta hensyn til mangfoldet og gjennomføre sin sstøtte via
livssynsbeskatning.

Åpen og inkluderende folkekirke. Vektlegge arbeidet med å øke medlemmenes engasjement
i forhold til sin lokale kirke.

Religionsfrihet og likestilling av alle livssyn.

27.11.2006
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål  til høringsinstansene

Navn på høringsinstans: dti,/

Type  høringsinstans

X Kommune
0 Menighetsråd/ kirkelig fellesråd/ bispedømmeråd
0 Prost/ biskop

Tros-  eller livssynss utenfor Den  norske kirke
Frivillig  organisasjon innenfor Den norske kirke

[] Annen offentlig instans
Q Annen privat instans

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

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

0 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
Offentlig finansiering uten medlemsavgift

[] Vet ikke / ønsker ikke å svare



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
0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:

6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bor 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 som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene

fl 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 gravferdsforvaltningen?

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

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

0 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

0 Vet ikke / ønsker ikke å svare



Staten og Den norske kirke - Spørsmål  til høringsinstansene

Navn på høringsinstans :

Type  høringsinstans

Kommune
Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd

[] Prost/biskop
Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

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
livssynspolitikken?

Svar:

2. Den norske kirke som statskirke:

Q Bør  fortsette
® Bør avvikles

0 Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare

3. I hvilken lov bor Den norske kirke  være  forankret?

,'Grunnloven

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

4. Hvordan bor Den norske kirke finansieres?

[] Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
Offentlig  finansiering  uten medlemsavgift

0 Vet ikke / ønsker ikke å svare



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 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)

Q Ingen tillegg

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

Q 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 bor  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 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
Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans:

Type  høringsinstans

-K Kommune
Q Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Q Prost/biskop
Q Tros- eller livssynss utenfor Den norske kirke
Q Frivillig  organisasjon innenfor Den norske kirke
Q Annen offentlig  instans
Q Annen privat instans

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

Svar:

2. Den norske kirke som statskirke:

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

3. I hvilken lov bor Den norske kirke være forankret?

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

4. Hvordan bør Den norske kirke  finansieres?

Q Gjennom medlemsavgift
Q Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
® Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
Q Offentlig  finansiering uten medlemsavgift
Q Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare



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)

Q Ingen tillegg

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

0 Det  kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Q 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?

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

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

0 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

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



Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans:

Type  høringsinstans

0 Kommune
Menighetsråd / kirkelig fellesråd/bispedømmeråd

[]  Prost/ biskop
Tros-  eller livssynss 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
livssynspolitikken?

Svar:

2. Den norske kirke som statskirke:

® Bør fortsette
] Bør avvikles
Q Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare

3. I hvilken lov bor Den norske kirke være forankret?

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

4. Hvordan bor Den norske kirke  finansieres?

[] 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



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
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

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

Det  kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Q Det  humanistiske verdigrunnlaget
0 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
Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør  eie og forvalte kirkebyggene?

F] Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret

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

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



Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn på  høringsinstans:

Type  høringsinstans

R Kommune
( Menighetsråd /kirkelig fellesråd/ bispedømmeråd

Prost/biskop
Q 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
livssynspolitikken?

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 bor Den norske kirke  finansieres?

[] Gjennom medlemsavgift
fl Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
fl Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
® Offentlig finansiering uten medlemsavgift
Fl Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare



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

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

F1 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)

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

rettstaten og menneskerettighetene
Q Det  kristne og humanistiske verdigrunnlaget

Det  humanistiske verdigrunnlaget
0 At Den norske kirke er  en evangelisk -luthersk kirke

Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bor  ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

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

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

2



Staten og Den norske kirke - Spørsmål  til høringsinstansene

Navn  på høringsinstans:

Type  høringsinstans

N
Kommune
Menighetsråd/ kirkelig fellesråd/bispedømmeråd

fl  Prost/ biskop
Tros-  eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

[] Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Annen  offentlig instans

Q Annen privat instans

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

Svar:  c7e  skc.L  Uw+c

cleke liwssy,, -Ø, .,. .
eH /tr ei lcc v es k1,.  r.a k c  t del4. ,

e---
GW' co.t e4Ø G a la tCe Ø, .

2. Den norske kirke som statskirke:

® Bør fortsette
Q Bør avvikles

Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare

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

M Grunnloven
[] Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Q Lov om trossamfunn

Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke  finansieres?

0 Gjennom  medlemsavgift
Q 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



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

0 Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:

6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bor 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)

E] Ingen tillegg
Q De politiske  prinsipper som statsforfatningen 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
fl Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør  ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen

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

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

2
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål  til høringsinstansene

Navn på høringsinstans:

Type  høringsinstans

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

Annen offentlig instans
Q Annen privat  instans

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

Svar:

2. Den norske kirke som statskirke:

® Bør fortsette

0 Bør avvikles

0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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

[ Grunnloven
Q Egen kirkelov  vedtatt av Stortinget

Lov om trossamfunn
© Vet ikke /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke  finansieres?

[] Gjennom medlemsavgift
Q Medlemsavgift  med noe støtte  fra det  offentlige
[] Støtte  fra det offentlige og med noe medlemsavgift
Q Offentlig  finansiering uten medlemsavgift
[]X Vet ikke /  ønsker ikke å svare



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

Q 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 statskirkeordningen avvikles, hva bor 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 som statsforfatningen  bygger på;  så som demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene
Det  kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Det  humanistiske verdigrunnlaget

0 At Den norske kirke er  en evangelisk -luthersk kirke
-< Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

o Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)

fl 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
[] 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 kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans:

Type  høringsinstans

Kommune
Menighetsråd/kirkelig fellesråd/ bispedømmeråd

[] Prost/biskop
Tros- eller livssynssanifunn 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
livssynspolitikken?

Svar:

2. Den norske  kirke  som statskirke:

Q Bør fortsette
© Bør avvikles
0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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

[l 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
0 Offentlig  finansiering uten medlemsavgift
Fl Vet ikke  / ønsker ikke å svare



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

® 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  prinsipper som statsforfatningen  bygger  på; så som demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene

0 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
Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare

8. Hvem  bør eie og forvalte kirkebyggene?

Ø 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
0 Vet ikke  / ønsker ikke å svare

2



Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans:

Type  høringsinstans

El Kommune
Menighetsråd / kirkelig fellesråd/ bispedømmeråd

0 Prost/ biskop
Tros-  eller livssynssamfunn 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
livssynspolitikken?

Svar:

2. Den norske kirke som statskirke:

Bør  fortsette
Bør avvikles

Q 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?

0 Gjennom medlemsavgift
Q Medlemsavgift  med noe støtte fra det offentlige

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

Q 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

g Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:

6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bor 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)

Ingen tillegg

De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på;  så som demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene
Det  kristne og humanistiske verdigrunnlaget

Q Det  humanistiske verdigrunnlaget
0 At Den norske  kirke er en evangelisk -luthersk kirke

Vet  ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bor  ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

® Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen

fl 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
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



Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans : ;  Lg,  (å,.S`T A  p M

Type  høringsinstans

Kommune
Menighetsråd / kirkelig fellesråd/ bispedømmeråd
Prost/ biskop

[] Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Frivillig  organisasjon innenfor Den norske kirke

Q Annen  offentlig instans
0 Annen privat instans

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

Svar:

2. Den norske kirke som statskirke:

Q Bør fortsette
Bør avvikles

0 Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare

3. I hvilken lov bor Den norske kirke være forankret?

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

4. Hvordan bor Den norske kirke  finansieres?

Gjennom medlemsavgift
( Medlemsavgift  med noe støtte fra det offentlige
Q Støtte  fra det offentlige og med noe medlemsavgift

0 Offentlig  finansiering uten medlemsavgift
0 Vet ikke  / ønsker ikke å svare

1



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

fl 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 bor 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)

E] Ingen tillegg
® De politiske  prinsipper som statsforfatningen  bygger på;  så som demokrati,

rettstaten og menneskerettighetene
Det  kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Det humanistiske  verdigrunnlaget

0 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?

Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)

Ø Kommunen
Q 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

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

2



vealew e - 5 Mcv,
Staten og Den norske kirke - Spørsmål  til høringsinstansene

Navn  på høringsinstans:

Type  høringsinstans

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

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

Svar: hd cl

m̀b

11-1 5 C
c

9

2. Den norske kirke som statskirke:

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

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

Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortingetyruwx,ti`.jL

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

4. Hvordan bør Den norske kirke  finansieres?

Q Gjennom medlemsavgift
Q Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Q Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
Q Offentlig  finansiering uten medlemsavgift
Q Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare



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

Q Det kristne  og humanistiske verdigrunnlaget
Det  humanistiske verdigrunnlaget

Q At Den  norske kirke er en evangelisk -luthersk kirke
0 Vet ikke /  ønsker ikke 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?

fl 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

Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare

2
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans:

Type  høringsinstans

M
Kommune
Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd

[l Prost/biskop
Q Tros- eller livssynssamfunn 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
livssynspolitikken?

Svar:

2. Den norske kirke som statskirke:

Q Bør fortsette
Bør avvikles

® Vet ikke / °

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

Grunnloven
Q Egen kirkelov  vedtatt av Stortinget
Q Lov  om trossamfunn
® Vet ikke / °

4. Hvordan bør Den norske kirke  finansieres?

o Gjennom medlemsavgift

fl Medlemsavgift  med noe støtte  fra det offentlige
Q Støtte fra det offentlige  og med noe medlemsavgift

Offentlig  finansiering uten medlemsavgift
Q Vet ikke 71'-ønskci ikke ft svare--



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

0 Valgordningene bør være som i dag
Q Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
(Ø Vet ikke j ncker  ikk 7 svaie

Eventuelle andre ordninger:

6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bor 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

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

Q Det kristne  og humanistiske verdigrunnlaget
0 Det  humanistiske verdigrunnlaget
0 At Den norske  kirke er en evangelisk -luthersk kirke
® Vet ikke / °

Eventuelt annet:

7. Hvem bør  ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen

© Vet ikke / -ema c

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 / s'- - °

2
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål  til høringsinstansene

Navn  på høringsinstans:

Type  høringsinstans

[Ø Kommune
Q Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Fl 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
livssynspolitikken?

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 foet?

Q Grunnloven
0 Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

Lov om trossamfunn
[7]t' Vet ikke / ønsker ikke å svare

4. Hvordan bor Den norske kirke  finansieres?

n Gjennom medlemsavgift
Q Medlemsavgift  med noe støtte fra det offentlige
[  Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
Q Offentlig  finansiering uten medlemsavgift

Vet ikke /  ønsker ikke å svare



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

fl 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 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
Q De politiske  prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,

rettstaten og menneskerettighetene
Q Det  kristne og humanistiske verdigrunnlaget

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?

Den 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 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



Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans:

Type  høringsinstans

© Kommune
(] Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
El Prost/biskop

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

0 Annen privat instans

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

Svar:

2. Den norske kirke som statskirke:

0 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

0 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
0 Støtte fra det  offentlige og med noe medlemsavgift

Offentlig  finansiering uten medlemsavgift
© Vet ikke /  ønsker ikke å svare



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

LJ Vet  ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:

6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bor 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)

Ingen tillegg
De politiske  prinsipper som statsforfatningen bygger på;  så som demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene
Det  kristne og humanistiske verdigrunnlaget

Q Det  humanistiske verdigrunnlaget
fl 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
Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte  kirkebyggene?

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

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

2
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål  til høringsinstansene

Navn  på høringsinstans:

Type  høringsinstans

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

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

Svar:
v

2. Den norske kirke som statskirke:

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

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

Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

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

4. Hvordan bor Den norske kirke  finansieres?

Q Gjennom medlemsavgift
Q Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Q Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
XQ Offentlig  finansiering  uten medlemsavgift
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

1



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

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

Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:

6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bor 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
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 gravferdsforvaltningen?

Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)

0 Kommunen
0 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 kirke  bør eie kirkebyggene ,  og kommunen bør ha det økonomiske

ansvaret
Q 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:

Type  høringsinstans

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

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

Svar: c;

2. Den norske kirke som statskirke:

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

3. I hvilken lov bor Den norske kirke være forankret?

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

4. Hvordan bør Den norske kirke  finansieres?

Q Gjennom medlemsavgift
Q Medlemsavgift  med noe støtte fra det offentlige
Q Støtte  fra det offentlige og med noe medlemsavgift
® Offentlig finansiering uten medlemsavgift
Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare

1



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

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 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

® De politiske  prinsipper som statsforfatningen  bygger på; så som demokrati,
rettstaten og 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 bor ha  ansvaret for gravferdsforvaltningen?

® Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)

0 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



Staten og Den norske kirke - Spørsmål  til høringsinstansene

Navn  på høringsinstans:

Type  høringsinstans

Z Kommune
(] Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
El 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 prinsipper bor ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?

Svar:

2. Den norske kirke som statskirke:

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

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være foet?

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

4. Hvordan bor Den norske kirke  finansieres?

Gjennom  medlemsavgift
Medlemsavgift  med noe støtte fra det offentlige

® Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
Offentlig  finansiering uten medlemsavgift

fl Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare



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

Q 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)

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

rettstaten og menneskerettighetene

Ø Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Det  humanistiske verdigrunnlaget

0 At Den norske  kirke er en evangelisk -luthersk kirke

fl Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør  ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

E Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)

0 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
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
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans:

Type  høringsinstans

,§ Kommune
[1  Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
(] Prost/biskop
[] Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Annen offentlig instans

Q Annen privat instans

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

Svar:

2. Den norske kirke som statskirke:

© Bør fortsette

0 Bør avvikles

0 Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare

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

Grunnloven
Q Egen kirkelov  vedtatt av Stortinget
fl Lov om trossamfunn

0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke  finansieres?

0 Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift

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



5. Hvordan bor 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 bor 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)

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

rettstaten og menneskerettighetene
Det  kristne og humanistiske verdigrunnlaget

Q 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)
Q Kommunen
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

0 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

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
Menighetsråd/ kirkelig fellesråd/bispedømmeråd

[]  Prost/ biskop
[] Tros- eller livssynss utenfor Den norske kirke
( Frivillig  organisasjon innenfor Den norske kirke

Annen  offentlig instans
Q Annen privat instans

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

Svar:

2. Den norske kirke som statskirke:

0 Bør fortsette

® Bør avvikles

0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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

E] Grunnloven
Egen kirkelov  vedtatt av Stortinget
Lov om trossamfunn

Q Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør  Den norske  kirke  finansieres?

[-  Gjennom medlemsavgift
® Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
0 Støtte  fra det offentlige og med noe medlemsavgift
EI Offentlig  finansiering uten medlemsavgift

Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare



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 bor 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 som statsforfatningen bygger på;  så som demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene

Q 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 bor 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 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
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 - Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans:

Type  høringsinstans

0 Kommune

EI 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 bor ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?

Svar:

2. Den norske kirke som statskirke:

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

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

Q Grunnloven
Egen kirkelov  vedtatt av Stortinget

Q Lov om trossamfunn

0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke  finansieres?

o Gjennom medlemsavgift

0 Medlemsavgift  med noe støtte  fra det offentlige
Støtte fra det offentlige  og med noe  medlemsavgift
Offentlig  finansiering uten medlemsavgift

0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare



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
Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:

6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bor 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)

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

0 Det  kristne og humanistiske verdigrunnlaget
0 Det  humanistiske verdigrunnlaget
fl At Den norske  kirke er en evangelisk -luthersk kirke

Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bor  ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Q] Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Q 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
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
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål  til høringsinstansene

Navn på høringsinstans:

Type  høringsinstans

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

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

Svar:

2. Den norske kirke som statskirke:

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

3. I hvilken lov bor Den norske kirke være  forankret?

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

4. Hvordan bør Den norske kirke  finansieres?

Q Gjennom medlemsavgift
Q Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige

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



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

© Valgordningene bør være som i dag
0 Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
0 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 religionsfi ihet?

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

Ingen tillegg

0 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 bor ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

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

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

fl 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
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans:

Type  høringsinstans

Kommune
Menighetsråd/ kirkelig fellesråd/ bispedømmeråd

n  Prost/ biskop
Q Tros- eller  livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Q Frivillig  organisasjon innenfor Den norske kirke
Q Annen  offentlig instans
Q Annen privat instans

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

Svar:
wi  Gu Fk-v- l u,/)

2. Den norske kirke som statskirke:

Q Bør fortsette
Bør avvikles

Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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

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

4. Hvordan bør Den norske kirke  finansieres?

Q Gjennom medlemsavgift
® Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Q Støtte  fra det offentlige og med noe medlemsavgift
Q Offentlig  finansiering uten medlemsavgift
Q 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 bor 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
] De politiske  prinsipper som statsforfatningen bygger på;  så som demokrati,

rettstaten og menneskerettighetene
Q 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 bor  ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)

® Kommunen
fl 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
0 Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn  på høringsinstans:

Type  høringsinstans

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

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

Svar:

2. Den norske kirke som statskirke:

r3
Bør  fortsette
Bør avvikles

Q Vet ikke  / ønsker ikke å svare

3. I hvilken lov bor Den norske kirke være forankret?

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

4. Hvordan bør Den norske kirke  finansieres?

Q Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift

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



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

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 så fall stå i § 2  (eller i en
annen paragraf)  i Grunnloven i tillegg til prinsippet om religionsf ihet?

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

® 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
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
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
Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret

Q Vet ikke  / ønsker ikke å svare



Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans:

Type  høringsinstans

® Kommune
[ Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Q Prost/biskop
n Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
o Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
o Annen offentlig  instans

o Annen privat  instans

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

Svar:

2. Den norske kirke som statskirke:

[] Bør fortsette
® Bør avvikles

Vet  ikke / ønsker ikke å svare

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

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

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

0 Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift

[ Offentlig  finansiering uten medlemsavgift
Q Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare



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

® 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 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)

E] Ingen  tillegg
® De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på;  så som demokrati,

rettstaten og menneskerettighetene
fl 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?

® Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Q Kommunen
Q 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
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