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Spydeberg 12. oktober -06

NOU 2006:  2 Staten og  Den norske kirke
Høringsuttalelse  fra Spydeberg  felles menighetsråd i Borg bispedømme.

Vedlagt her følger høringsuttalelsen i spørreskjema samt med kommentarer til enkelte av
punktene.

Følgende kommentarer vil rådet skal komme  til uttrykk:

Punkt 1. Prinsipper for tros- og livssynspolitikken
• Prinsippet om tros- og livssynsfrihet.
• Kirken skal være en bekjennende, misjonerende, åpen og tjenende

folkekirke.
• Kirken skal være landsdekkende.
• Dåpen skal gi medlemskap i Den norske kirke.
• Staten skal føre en aktivt støttende religionspolitikk.

Videre ønsker Spydeberg felles menighetsråd,  i en forlengelse av høringsrunden,  at det skal
arbeides aktivt med disse utfordringene knyttet til  den fremtidige organiseringen av Den
norske kirke:

Embets- og rådstrukturen.
Spydeberg felles menighetsråd ønsker at det skal arbeides videre med en fremtidig
organisering som kan sikre en mer helhetlig ledelse av den lokale kirke.
Eksempelvis kan prestetjenesten legges inn under soknene/fellesråd/prostiråd og dermed få
samme tilsettingsmyndighet og arbeidsgiver i lokalenheten.

Økonomi.
Rådet ønsker at de arbeids videre med mulige finansieringsmodeller for den lokale kirke.
Staten kan eksempelvis øremerke midler til kommunene for å sikre en større likebehandling
av de respektive fellesrådsområdene.

På ve e av Spydeberg felles menighetsråd

01

ård Andreas Bår sen
Kirkeverge/ daglig leder

Spydeberg kirkekontor Besøksadresse: Telefon: 69833250 Kirkeverge: 69833252
Postboks 115 Stasjonsgata 28 Telefax: 69833251 Mobil: 901 89 901
1804 SPYDEBERG Spydeberg Org.nr.: 976985885 E-post: s-kirke@online.no



Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans:

Type  høringsinstans

Q Kommune
® Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Q Prost/biskop
Q Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Q 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:

2. Den norske kirke som statskirke:

Q Bør fortsette
Bør avvikles
Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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

Q Grunnloven
Egen  kirkelov vedtatt av Stortinget
Lov om trossamfunn

Q 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

r3
Offentlig finansiering uten medlemsavgift
Vet ikke / ønsker ikke å svare



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

0 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)

Q Ingen tillegg
Q De politiske  prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,

rettstaten og menneskerettighetene
® Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Q Det  humanistiske verdigrunnlaget
Z At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
Fl Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

® Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen
Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bor eie og forvalte kirkebyggene?

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

0 Kommunen  bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare


