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Kongsvinger, 29.11.06

NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke - høring

Kongsvinger kommune har behandlet NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke.
Vedlagt følger utfylt spørreskjema med innfelt kommentarer. I svarrubrikkene er det
fylt ut med stemmetall av i alt 29 stemmeberettigede.
Det går frem av vedlegget at Kongsvinger kommune har en jevn fordeling på
spørsmålet om Den norske kirke bør avvikles eller opprettholdes og med et lite flertall
for at Den norske kirke bør være forankret i Grunnloven.
Kongsvinger kommune har med et stort flertall ønske om at Den norske kirke bør
finansieres gjennom det offentlige uten medlemsavgift. Flertallet mener også at
kommunen bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen.
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål
Navn på høringsinstans:

o"n5G

til høringsinstansene

" F--Vin,

Type høringsinstans

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

1. Hvilke overordnede
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fortsette
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

® Vet ikke / ønsker ikke å svare
4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

Gjennommedlemsavgift
® Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige

© Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
1©Offentligfinansieringuten medlemsavgift
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Vet ikke / ønsker ikke å svare
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2. Den norske kirke som statskirke:
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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)
® Ingen tillegg

I®De politiskeprinsippersomstatsforfatningen
byggerpå; så somdemokrati,
®
[]
®
®

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?

rlo Den lokale kirke (menighetsrådeller kirkeligfellesråd)
® 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

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

