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HØRING NOU 2006: 2 STATEN OG DEN NORSKE KIRKE

Viser til brev datert 24.04.06 angående høringsuttalelsetil Gjønnes-utvalgetsutredning.
Høringen ble behandleti Horten kirkeligfellesrådden 24.10.06 sak 28/06.

Vedlagt følger svar på de 8 spørsmålene med tilhørende kommentarer.
Spørsmålene er besvart ved stemmangivelse. Det var 10 stemmeberettigede til stede i møtet.
Medlemmene som var for å fortsette dagens ordning, har også avgitt stemme på spørsmål
som forutsetter en avvikling av denne.

Med vennlig hilsen
.
Randi MoskvilLetmolie
kirkeverge

Postadresse
Horten kirkelige fellesråd
Postboks 384
3187 HORTEN

Besøksadresse
Apotekergata 12
E-Postadresse
kirkevergen@horten.kommune.no

Telefon
33085384
Telefaks
33 08 50 15

Bankkonto
1594.30.31468
Organisasjonsnr
876990512

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans : Horten kirkelig fellesråd
Type høringsinstans
fl Kommune
X Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Q Prost/ biskop
Q Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Q Frivillig organisasjoninnenforDen norskekirke
LI Annen offentlig instans
0 Annen privat instans

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?
Svar:
Staten bør føre en aktiv støttende religionspolitikk. Det skal være full religionsfrihet i Norge.

Selv om Grunnloven framhever "den evangelisk- lutherske religion" som den dominerende
og den står nærmest statsforvaltningen, skal andre livssynssamfunn være sikret både
økonomisk grunnstøtte og tilskudd til seremonirom.

2. Den norske kirke som statskirke:
7 Bør fortsette
3 Bør avvikles
fl Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
8 Grunnloven
2 Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Lov om trossamfunn
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Q
Q
3
7
0

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

5. Hvordan bør valgordningene
avvikles?

og demokratiet være dersom statskirkeordningen

9

Valgordningene bør være som i dag
I Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
Fl Vet ikke / ønsker ikke å svare

Dersom statsråd utnevner biskoper, må det utnevnes en blant de tre som har fatt flest
stemmer i den kirkelige avstemmingen.

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
2 De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene
10 Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
0 Det humanistiske verdigrunnlaget
10 At Den norske kirke er en evangelisk -luthersk kirke
Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:
Oppdragerforpliktelsen

i § 2 bør ut.

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
10 Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen
Vet ikke / ønsker ikke å svare
8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Fl Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
10 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
Staten bør ha et spesielt ansvar for fredede og listeførte kirker.
Spesielt vil vi nevne ansvaret for middelalderkirkene . Dette bør være et statlig
kulturhistorisk ansvar.
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