Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn pa høringsinstans : Iveland Menighetsrad
Type høringsinstans
Il Kommune

l Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
L Prost/biskop
Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
LI Annen offentlig instans
i Annen privat instans

...............

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?
Staten bør fortsatt føre en aktiv tros- og livssynspolitikk og videreføre vår kristne kulturarv.
Den norske kirke må fortsatt være en levende folkekirke som evner å ivareta mangfoldet vi har i
kirka i dag.
Den må kunne ta vare på, og gi like gode tilbud til alle sine medlemmer både i by og på land.
2. Den
Il Bør
Li Bør
L Vet

norske kirke som statskirke:
fortsette
avvikles
ikke / ønsker ikke å svare

Ennå vet vi for lite om hva fremtidige ordning innebærer, og konsekvensene den får både
organisasjonsmessig og økonomisk.
Det må klargjøres hvordan kirken skal være i stand til å ta vare på sine forpliktelser både for store
og små menigheter.
En politisk styrt kirke vil være med å sikre mangfoldet i kirken
3. 1 hvilken lov bor Den norske kirke være forankret?
O Grunnloven
L Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

il Lov om trossamfunn
Vet ikke / ønsker ikke å svare
Egen kirkelov bør være forankret i grunnloven
Vi ønsker at også staten skal ha en klar verdiforankring i den kristne tro og tradisjon.
Vi mener dette lar seg gjøre samtidig som den ivaretar andre religioner og livssynssamfunns
rettigheter.

4. Hvordan bor Den norske kirke finansieres?
medlemsavgift
i Gjennom
f Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
n Støtt,n-adet
det offentlige og med noe medlemsavgift
w
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l] Offentlig finansiering uten medlemsavgift
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viet
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a svare

Hvis det skal være en medlemsavgift, må det være en livssynsavgift som alle, uansett
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5. Hvordan bor valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?
l Valgordningene bør være som i dag
fl Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
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svare

Det må imidlertidjobbes for å styrkede demokratiskeprosessene. Det må arbeidesfor å styrke
engasjementet og forståelsen for de kirkelige organer, slik som bispedør.-.m-r.-d,kirkemøte og
kirkeråd . Kanskje det finnes bedre løsninger for å skape nærhet til soknene?

6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bør i så fall stå i § 2 (eller i en
annen paragr af) i Grunnloven i tillegg til prinsippet om religionsfrihet?
(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)
Ingen tillegg
pså
som
demokrati
prinsippY
1'",
J
rettstaten og menneskerettighetene
•-

De

politiske

ier

Det kristne e og

som

humanistiske

0 Det humanistiske

statsforfatningen

viet

ikke

/

J

`v'erdigrunnlaget

verdigrunnlaget

x At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk
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kirke

ønsker ikke a svare

E, Eventuelt annet:
7. Hvem bor ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
incDen lokale kirke (menighetsrad eller kirkelig fellesrad)
fl Kommunen
n

Vet

ikke

/ ønsker

ikke

å svare

8. Hvem bor eie og forvalte kirkebyggene?
Lx-1
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
C_ 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
State og kommune bør ta et sterkere ansvar for fredede og verneverdige bygg/kirkegårder

