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MELDING OM POLITISK  VEDTAK - STATEN  OG DEN NORSKE KIRKE

Fra møtet i Kommunestyret den 07.12.2006 ble sakPS 009806 behandlet.
Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

De utfylte spørreskjema  ga følgende resultater, se vedlegg.
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Kopi sogneprest Hylland.
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Kommentarer fra dem som har svart.
Når to eller flere har svart det samme eller så godt som det samme, er svaret bare skrevet en
gang, men det er oppgitt hvor mange som har gitt dette svaret.

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

- Hovedprinsippet bør være full religionsfrihet. (9)

- Statskirken bør være grunnleggende enhet med full valgfrihet utover dette.

- Alle som er døpt, skal føle at det er deres kirke.

- Staten bør ha det økonomiske ansvaret for stavkirker og middelalderkirker. (2

- Likeverd mellom alle former for tro. Humanistisk verdigrunnlag.

Overordnede prinsipper bør være at alle livssyn skal stille likt - at et religiøst syn ikke
skal ha forrang foran andre.

- Kulturarv.

- Demokrati,  rettsstaten  og menneskerettighetene.

- Kirkens øverste organ skal være styrende, og dette organ, kirkemøtet og bispekollegiet
skal vises  full tillit.

- At det skal  være frivillig og ikke underlagt staten.

-  At alle innbyggere i Norge skal ha samme rettigheter uansett religion.

-  Staten bør ha et visst  aktivt forhold  til religion ,  med økonomiske forpliktelser.

-  En folkekirke for alle.

- Vet ikke.

5. Hvorgan bør valgordningene og demokratiet vær dersom statskirkeordningen
avvikles.

Valgene bør samordnes med valg til kommunestyrene.



a = Bør fortsette

b = Bør avvikles

c = Vet ikke /  ønsker ikke å svare

a= Grunnloven

b= Egen kirkelov vedtatt av
Stortinget

c = Lov om trossamfunn

d= Vet ikke / ønsker ikke å svare

Grafisk presentasjon av svarene.

2. Den norske kirke som statskirke:

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



a = Gjennom medlemsavgift

b = Medlemsavgift med noe
støtte fra det offentlige

c = Støtte fra det offentlige og
med noe medlemsavgift

d = Offentlig finansiering uten
medlemsavgift

e = Vet ikke / ønsker ikke å svare

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

a = Valgordningene bør være
som i dag.

b = Øke bruken av direkte valg til
kirkens besluttende organer

c = Vet ikke / ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?



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?

a = Ingen tillegg

b = De politiske prinsipper som
statsforvaltningen bygger på;
så som demokrati, rettsstaten
og menneskerettighetene

c = Det kristne og humanistiske
verdigrunnlaget

d = Det humanistiske
verdigrunnlaget

e = At Den norske kirke er en
evangelisk-luthers kirke

f = Vet ikke / ønsker ikke å svare

a = Den lokale kirke (menighets-
råd eller kirkelig fellesråd)

b = Kommunen

c = Vet ikke / ønsker ikke å svare

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?



a = Den lokale kirke bør eie
kirkebyggene og ha det
økonomiske ansvaret

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

c = Kommunen bør eie
kirkebyggene og ha det
økonomiske ansvaret

d = Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?


