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Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål til  høringsinstansene

Navn på høringsinstans : ` 1 oc ,£ "" V-&

'Dype  høringsinstans

n Kommune
Ø  Menighetsråd /kirkelig fellesråd/ bispedømmeråd
[] Prost/biskop
[1 Tros- eller livssynssamfimn 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:

2. Den norske kirke  som statskirke:

n Bør fortsette
Bør avvikles

n Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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

[] Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Lov om trossamfunn

lI Vet ikke /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan  bør Den norske kirke finansieres?

Q Gjennom medlemsavgift
( Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige

^tøtte fra det  offentlige og med noe medlemsavgift
Offentlig  finansiering uten medlemsavgift
Vet ikke /  ønsker  ikke å svare



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

Q Valgordningene bør være som i dag
Øke bruken  av direkte valg til kirkens besluttende organer

Q Vet  ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger.

6. Dersom  satatskirkeordni en avvikles,  hva bar i så Ø stå i § 2 (eller i en
annen paragraf) i Grunnloven i  tillegg til prinsippet om re onsfrihet?

(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alterna~)

Q Ingen tillegg
[ De politiske prinsipper som statsfor%ningen bygger på; så som demokrati,

rettstater  og menneskerettighetene
Q Det kristne  og humanistiske verdigrunnlaget
Q Det humanistiske verd~~
Q At Den norske kirke er en  evangelisk-luthersk kirke
Q Vet ikke /  ønsker  fikke å svare

Eventuelt annet

7. Hvem bør  ha ansvaret  for  ga øzwjL= Mk~?

Q Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen

Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggen?
Q Den lokale kirke ber eie kirkebyggene og ha det  økonomiske ansvaret

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

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



Borg, Hakadal menighetsråd, Nedre Romerike prosti.

Stat -kirke ,  horingsuttalelse.

1. Grunnleggende premisser.

Dnk skal fortsatt være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke. Den skal
ivareta en religiøs, historisk og kulturell tradisjon som er skapt gjennom generasjoner og
århundrer. Den skal være åpen for mange ulike tros- og kulturytringer og gi rom for ulike
grader av engasjement.

Samtidig skal den være et trossamfunn som tydelig gir uttrykk for det som er de
grunnleggende kristne trossannhetene. Dåpen må fortsatt være eneste medlemskriterium.

Dnk må fortsatt ha en struktur og en oppbygging som gjør den i stand til å nå ut til alle
kirkens medlemmer, uansett hvor i landet eller utlandet de oppholder seg.

Kirkebyggene og de tradisjonene og kulturelle ytringene som knytter seg til dem, må kunne
forankres og videreføres gjennom et lokalt engasjement. Kirkebyggene må tilhøre sognet.

Dnk må stå i en åpen dialog med andre trossamfunn og religioner og respektere disse ved å
arbeide aktivt for rettslig og reell likebehandling av alle trossamfunn og religioner. Staten må
føre en aktiv og støttende religionspolitikk og samtidig legge til rette for at den kristne
kulturarven fortsatt kan spille en viktig rolle i vårt land.

2. Kirkeordningen  -  i hvilken lov skal Dnk være forankret?

Vi mener at Dnk bør være en lovforankret folkekirke. Stortinget bør vedta en egen lov for
Dnk. Slik kan man sikre at kirken fortsatt kan få spille en viktig rolle, også i det offentlige
rom.

3. Statens ansvar for en aktiv støttende religionspolitikk.

Staten bør støtte alle tros- og livssynssamfunn, for de representerer en viktig side ved
samfunnet og kulturen i vårt land. Dnk har, gjennom sin historie og fordi den representerer en
så stor del av befolkningen, en særstilling som bør få mulighet til å bli videreført. Dette bør
muligens innebære en form for særbestemmelser.

I Grunnloven bør det tas inn en ny "verdiparagraf" som understreker viktige fellesverdier i
samfunnet: demokrati, menneskerettigheter.

4. Finansiering av Dnk

Det bør innføres en "livssynsavgift" for alle. Denne kanaliseres så til de enkelte tros- og
livssynssamfunn fra det offentlige. Denne summen må være stor nok til at Dnk kan betale sine
ansatte og drive, bygge og vedlikeholde kirker. Fredede og spesilet verneverdige kirker bør
ivaretas av en særskilt kirkeantikvarisk tilskuddsordning.



5. Valgordning og demokrati i  Duk  dersom statskirken avvikles.

I en lovforankret eller selvstendig folkekirke må det være en viktig oppgave å øke
engasjementet blant medlemmene for det kirkelige demokratiet. Dette kan blant annet skje
ved at det brukes mer direkte valg til de besluttende organer. Disse vil jo få en viktigere og
mer fremtredende rolle i en lovforankret eller selvstendig folkekirke.

6. Grunnlovens § 2.

I tillegg til punktet om religionsfrihet bør en eventuell  "verdiparagraf"  komme her. (Se punkt
3).

7. Gravferdsforvaltningen.

Gravferdsforvaltningen bør som et hovedprinsipp være et offentlig ansvar som hviler på
kommunene. Der hvor det av spesielle grunner er ønskelig eller praktisk at dette ansvaret
ivaretas av kirkelig fellesråd, kan det skje, men det er da viktig at fellesrådet sikres
nødvendige midler slik at driften ikke går utover andre kirkelige aktiviteter.

8. Kirkebyggene.

Den lokale kirke/ soknet bør eie og forvalte kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret.
Pengene må komme fra sentrale kilder, jfr. Punkt 4.

9. Arbeidsgiveransvar.

Alle kirkelige ansatte bør ha samme arbeidsgiver. Denne bør antakelig være på
bispedømmenivå. Det vil sikre en felles og enhetlig personal- og ansettelsespolitikk.


