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Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans : K o nq 5M Tj ki k{,' f(ll(4r%,M

Type  høringsinstans

{] Kommune
©  Menighetsråd/ kirkelig fellesråd/ bispedømmeråd
Fl Prost /biskop
[] Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
[] Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
[ Annen offentlig  instans
[] Annen privat instans

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

Svar:

vrå

2. Den norske kirke som statskirke:

[] Bør fortsette
© Bør avvikles
[] Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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

[] Grunnloven
Q Egen kirkelov  vedtatt av Stortinget

Lov om  trossamfunn
Vet ikke /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke  finansieres?

[] Gjennom medlemsavgift
[ Medlemsavgift  med noe støtte fra det offentlige
[] Støtte  fra det  offentlige og med noe medlemsavgift
M Offentlig  finansiering uten medlemsavgift
LI Vet ikke /  ønsker ikke å svare



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

Q Valgordningene bør være  som i dag
[ Øe bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
[] 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 religion~et?

(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
Det  kristne og humanistiske verdigrunnlaget

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

Eventuelt annet:

7. Hvem bør  ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

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

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

[] Den lokale  kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
0 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



KONGSBERG KIRKELIG FELLESRÅD
Kirketorget 2 3616 Kongsberg- Telefon 32  86 60 22 og 32 86 60  26 Fax 32  86 60 25 Bankgiro  2250.17.77580

Vedr.  høringsuttalelse om Staten og Den norske kirke.

Vedlegg til svarskjema
Vedtatt i  Kongsberg kirkelige fellesråd 10.10.06.

Spørsmål 1

Kongsberg kirkelige fellesråd ønsker at staten skal føre en aktiv og støttende tros- og
livssynspolitikk. Dette vil gi et konstitusjonelt vern for alle tros- og livssynssamfunn og
samtidig markere at dette er en virksomhet som er av vesentlig betydning også for et moderne
samfunn.

Enstemmig vedtatt.

Spørsmål 2

Alternativ  2: Den norske  kirke  som statskirke bør avvikles

Kommentar:
Den norske kirke som statskirke bør avvikles. I dette ligger at fellesrådet støtter
Gjønnesutvalgets flertall på 14 medlemmer som anbefaler at Den norske kirke organiseres
som en lovforankret folkekirke. Fellesrådet anbefaler en videreføring av den utvikling som
ble påbegynt i forrige århundre og som kjennetegnes av en gradvis organisatorisk løsrivelse
mellom Den norske kirke og staten. En mener at tiden nå er moden for en endring av
grunnlovens § 2, men at det ut fra landets kristne og kulturelle tradisjon fremdeles vil være
riktig å sette Den norske kirke i en spesiell stilling. Dette gjøres ved etablering av en egen
kirkelov vedtatt av Stortinget.

Alternativ 2 ble vedtatt med 4  stemmer.

Alternativ 1: Den norske kirke  som statskirke  bør fortsette

Kommentar:
Den norske kirke som statskirke bør fortsette, med reformer i tråd med KAs forslag til
endringer i grunnloven.

Alternativ 1 fikk  3 stemmer.



Spørsmål 3

Alternativ 2: Den norske kirke bør være forankret i en egen kirkelov vedtatt av
Stortinget.

Alternativ 2 ble vedtatt  med 4 stemmer.

Alternativ 1: Den norske kirke bør være forankret i Grunnloven.

Alternativ 1 fikk 3 stemmer.

Spørsmål 4

Alternativ 4: Den norske kirke bør finansieres ved offentlig finansiering uten
medlemsavgift.

Enstemmig  vedtatt.

Spørsmål 5

Alternativ  1: Valgordningene bør være som i dag.

Kommentar:
Valgordningene bør være som i dag. Det demokratiske underskudd som nåværende
valgordning ofte forbindes med, vil lett kunne bli enda større ved lav deltakelse til direkte
valg.

Enstemmig  vedtatt.

Spørsmål 6

Alternativ 3: Det  kristne og humanistiske verdigrunnlaget.

Kommentar:
I Grunnlovens § 2 bør det i tillegg til prinsippet om religionsfrihet stå skrevet at staten bygger
sin virksomhet på det kristne og humanistiske verdigrunnlaget.

Enstemmi g vedtatt.



Spørsmål 7

Alternativ  2: Kommunen

Kommentar:
Kommunen bør overta ansvaret for gravferdsforvaltningen. Gravferdsforvaltning bør i vårt
flerkulturelle samfunn være et offentlig, ikke et spesifikt kirkelig ansvar. Der det vil være
hensiktsmessig, skal kommunen kunne kjøpe tjenester av kirkelig fellesråd.

Enstemmig vedtatt.

Spørsmål 8

Alternativ 2: Den lokale kirke bor eie kirkebyggene ,  og kommunen bør ha det
økonomiske ansvaret.

Kommentar:
Det forutsettes at staten tar en spesielt økonomisk ansvar for fredede og verneverdige
kirkebygg.

Enstemmig vedtatt.


