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NOU 2006:2 STATEN OG DEN NORSKE KIRKE - HØRINGSUTTALSE

Stjørdal formannskap behandlet ovennevnte i møte 30/11-06 og vedtok følgende uttalelse:

Uttalelse fra Stjørdal kommune til  NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke:

1 Overordnet  prinsipp for livssynspolitikken:
Staten skal føre en aktiv religionspolitikk, det vil si at staten skal legge til rette for at
innbyggerne i Norge skal ha mulighet til å utøve sin tro eller sitt livssyn.
Kirka skal ha mulighet til å utøve sitt virke som et trossamfunn.
Kirka bør være åpen og inkluderende.
Religionsfrihet må være et bærende prinsipp - 13 stemmer.

2. Den norske  kirke  som statskirke.
Bør fortsette - 5 stemmer
Bør avvikle- 8 stemmer.

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret.
Grunnloven - 5 stemmer.
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget - 5 stemmer.
Lov om trossamfunn - 3 stemmer.

4. Hvordan bør den Den norske kirke finansieres.
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift - 4 stemmer
Offentlig finansiering uten medlemsavgift - 8 stemmer
Vet ikke/ønsker ikke å svare -1 stemme

5. Hvordan bør valgordningen og demokratiet være dersom statskirken avvikles?
Valgordningen bør være som i dag - 5 stemmer
Vet ikke/ønsker ikke å svare - 8 stemmer, d.v.s. ønsker ikke å svare, fordi de ønsker et skille
mellom stat og kirke og synes det er naturlig at kirke avgjør dette selv.

6. Dersom statskirkeordningen  avvikles,  hva bør i så falle stå i § 2  (eller i en annen
paragraf)  i Grunnloven i tillegg til prinsippet om relionsfrihet?
Ingen tillegg -1 stemme
De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på, så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene - 2 stemmer
Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget - 9 stemmer
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At Den Norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke -1 stemme.

7. Hvem  bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Kommunen - 13 stemmer.

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret - 10 stemmer

Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret
- 3 stemmer

Det bør etableres særskilte finansieringsordninger for freda og verneverdige kirkebygg.
Disse ordningene må også gjelde for freda og verneverdige bygg for andre tros- og
livssynssamfunn - 13 stemmer.

Pkt. 9 Folkeavstemming  - 3 stemmer.
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