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Staten og Den norske kirke - høring

Det vises til høringsutsendelse  av 24.4.06.

Tvedestrand menighetsråd hadde denne saken til drøfting på sitt møte 26.9.06. Det var 6
stemmeberettige medlemmer til stede pluss fungerende prost. Vår uttalelse er gitt på vedlagte
spørreskjema som ble sendt ut i forbindelse med høringen. Det var ulike meninger i rådet og
dette vises ved at de respektive stemmetall er gitt for hvert spørsmål. Et flertall på 4
medlemmer gikk inn for å beholde nåværende ordning med statskirke forankret i Grunnloven.

Med vennlig hilsen

Geir Wigdel
leder

Vedl.
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Staten  og Den norske  kirke  -  Spørsmål til høringsinstansene

Navn på  høringsinstans :  Tvedestrand Menighetsråd

Type  høringsinstans

0 Kommune
x Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd

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

Videreføring av tradisjoner, spesielt den kristne kulturarven.
Likebehandling av ulike religioner og livssyn.
Sikre religionsfrihet.
Sikre en vidtfavnende folkekirke.

2. Den norske kirke som statskirke:

X Bør fortsette - 4 stemmer
Q Bør avvikles - 2 stemmer
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare - 1 stemme

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

X Grunnloven -  4 stemmer
Egen kirkelov vedtatt av  Stortinget  - 2 stemmer

Q Lov om trossamfunn -  1 stemme
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  -  2 stemmer
X Offentlig  finansiering uten medlemsavgift - 4 stemmer
0 Vet ikke  / ønsker ikke å svare  -  1 stemme

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

X Valgordningene bør være som i dag - 5 stemmer
0 Øke bruken  av direkte valg til kirkens besluttende organer - 1 stemme



Fl Vet ikke /  ønsker ikke å svare  - 1 stemme

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

menneskerettighetene  -  4 stemmer
X Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget  -  6 stemmer

Det humanistiske  verdigrunnlaget
0 At Den norske  kirke er en evangelisk-luthersk  kirke -  2 stemmer
[] Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør  ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

0 Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd) -  3 stemmer
X Kommunen  -  4 stemmer
0 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 -1 stemme
r] Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske
ansvaret - 2 stemmer
[] Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret - 1 stemme
X Vet ikke / ønsker ikke å svare - 3 stemmer

• Staten bør ha økonomisk ansvar og driftsansvar for fredede og verneverdige kirker.

Tvedestrand, 26.09.2006

For Tvedestrand Menighetsråd
Geir Wigdel (s)
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