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Kultur-og kirkedepartementet
Akergt. 59,
Postboks 8030 Dep.
0030 OSLO
Furnes, 24.10.06

HØRINGSSVAR

STAT / KIRKE

Vedlagt sendes Furnes menighetsråds svar angående saken om en eventuell deling stat/kirke.

Med hilsen
Furnes menig
oofsrud
Leder

"

Vedlegg: Furnes menighetsråds høringssvar med vedlegg.
Kopi : Hamar bispedømmeråd , Folkestadgt, 52, Pb 172, 2302 Hamar

Staten

o; Den norske

kirRe - Spø zsmål

til høz•iz-igsizxstazisene

Navn pa 1zc irZssiAasLzzs:
Type 1101-ingsh-16tall"',

Kommune

1 .Menighetsråd / kirkelig fellesråd/ bishedomzneråd
Prost/ biskop
n Tros- eller livssyn-assam unn utenfor Den norske kirke
Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
I____J

Annen offentlig instans

Annen privat instans

1. Hvilke ovez-ordnede prinsipper

bør li gg e til g runn for tros- og

livssynspolitikken?

Svar.
Se vedlegg

2. Den norske birike soznstatskirke:

Se vedlegg

Bør fortsette
Bor avvikles

j

l [ Vet ilske / ønsker ikke å svare
3. f hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?

Grunnloven
Isgen kirkelovvedtatt av Stortinget

j

I [ Lov om trossamfunn
n Vet ikke / ønsker ikke å svare
4. Hvordan
n
(-]
f
Ø
[

bør Den norske larke fi_nzansieres?

Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift med noe støtte fi-a det offentlige
Støtte fra det offentlige og med noe rnedleinsavgift
Offentlig finansiering uten medlemsavgift
Vet ikke / ønsker ilske å svare
1

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet
sta tsk irlccord11i11gen avvikles?
Valgordningene

vatre dersom

bør være soul i dag

fike bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
Vet ikke / ønsker ikke å svare

1

Eventuelle andre ordninger

G. Dersom s-laiskirkeordilillgeii
avvikles, hva bør i så fall sLå i § 2 (eller i enn
annen paragraf) i Grunnloven itallegg l:11Prinsippet 0111religionsfrihet?
(l-ler kan du/dele sette kryss på ett eller flere alternativer)
( Ingen tillegg
[] De politiske Prinsipper soul statsforfatningen bygger på; så som demokrati,
menneskerettighetene
rct(statcn og
Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
El Det humanistiske verdigrunnlaget
Fl
At Den norske lkir ke' er en evangelisk-luthe
rsk kalke
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelt

annet:

7. Flven1 bør raa ansvaret :for gravferdsforvaltningen?

s e ved 1 e g g

[] Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen

(l Vet ikke / ønsker ikke å svare
8. f-Ivein bør eie og forvalte

[

kzrlceby,ggexle?

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

Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
L-] Vet: ikke / ønsker ikke å svare

Vedlegg:
9 medlemmer Fra Furnes menighetsråd har gitt svar på av

ssingsskjemaet.

Tilleggssvar punkt 7: Kommune/fellesråd bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen
"
punkt 2: Den norske kirke som statskirke bør fortsette med noen tillegg i
grunnloven (menneskerettigheter ----)
Svar punkt 1:
• Bekjennende, tjenende, åpenhet, misjonerende.
• Åpen, inkluderende, demokratisk folkekirke
• En landsdekkende kirke med lokal forankring
• Religionsfrihet, tros-og livssynsfrihet
• Den norske kirke bør få en spesiell stilling slik at den religiøse dimensjonen ikke blir
borte fra det offentlige rom. Den norske kirkes rolle som kulturbærer i samfunnet.
• Staten bør føre en aktivt støttende religionspolitikk: 1) religionsfrihet 2) det faktum at
vi vil bygge på kristne, humanistiske grunnverdier
• Økonomisk støtte fra staten

