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Arkivkode: 000

Høringssvar Trøgstad kirkelige fellesråd.
Vedlagt følger høringsskjema med et vedlegg.

Vennlig hilse
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kirkeverge

Postadresse:
Kirkeveien 17
1860 Trøgstad

Besøksadresse:
Kommunehuset,
inngang syd

Telefon: 69 82 41 80
Telefax: 69 82 41 81
Mail: post@trogstad.kirken.no

Trøgstad Sparebank
Kontonr: 1140.07.09965
Orgnr.: 976 985 842

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
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Type høringsinstans

n Kommune
[]X Menighetsråd/kirkelig

[

fellesråd/bispedømmeråd

Prost/biskop

IDCI)b
_

Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

[] Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke

lrEcsnr.

[] Annen offentlig instans
[] Annen privat instans
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1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?
Svar:
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2. Den norske kirke som statskirke:
[] Bør fortsette
[] Bør avvikles
ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
n

Grunnloven
Egen

kir k_elov vedtatt

av Stortinget

[] Lov om trossamfunn
/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
Offentlig finansiering uten medlemsavgift
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
1

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
® 44-4
-71ønsker 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)
[] Ingen tillegg
0 De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,

rettstaten og menneskerettighetene
0

Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Det humanistiske verdigrunnlaget
[] At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
® ¥~ e-/- ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
© Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkeli g fellesråd )
Kommunen
Vet ikke / ønsker ikke å svare

i

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
® Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske
ansvaret

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

2

Saksnr: 06/00048-009
Arkiv: 000

Utskrift fra møtebok Trøgstad kirkelige fellesråds møte 18.10.2006:
"Sak 25/06
Vedtak.-

Staten og DnK - høringssvar fra Trøgstad kirkelige fellesråd

Trøgstad kirkeligefellesrådvelger å besvare høringsspørsmålnummer4,7 og 8 (se vedlagte
høringsskjema
) med en kommentartil spm. 7. Rådet ønsker ikke å besvarede resterende
spørsmålene.
Kommentartil spm. 7 om ansvarfor gravferdsforvaltningen:
Trøgstad kirkeligefellesrådmener at det vil være fullt ut forsvarligmed tanke på nøytralbehandling
av medlemmerfra andre tros-ellerlivssynssamfunn
at fellesrådetfortsattstår for drift av
kirkegårdenog er gravferdsmyndighet
. Dagens bestemmelseri gravferdslovensikrer at alle får en
ensartet behandlingav gravferdsmyndigheten
. Når det gjeldergravferdsmyndigheten
er det
fellesrådetsom offentligorgan som gjennombestemmelseri gravferdslovensom er den allmenne
utøver av myndighet.Det er ikke trossamfunnetDen norske Kirke, men det offentligeorganet
kirkeligfellesrådsom gjennomlov er tillagtdenne myndigheten. Med tanke på opparbeidelseav
gravfeltervigsletav andre trossamfunnog nøytraleseremoniromer dette allerede i dag et
kommunaltansvar å finansiere/stilletil rådighet. Trøgstad kirkeligefellesrådmener at dette er
fullgodt, ja sågar bedre enn kommunaltdriftsansvar.
For et lokalsamfunnsom Trøgstad beliggendei en tradisjonelljordbrukskommuneder 99% av alle
gravferderer kirkelige, vil det være så vidt mange praktiskeulempermed å dele opp arbeidetmed
administrasjonav en gravferdmellomkommunenog fellesrådetat dette ikke vil være verken
regningssvarendeeller publikumsvennlig
. De pårørendevil i over 99% av tilfellenefå enda en
instanså forholdeseg til, og det hele vil bli mer tungvintnår det gjelderpraktiskgjennomføring.De
få pårørende som ikke ønsker kirkelig gravferd får allikevel den hjelp de ønsker seg av
gravferdsmyndigheten
fellesrådet, og har f.eks gjennomførtseremonii vårt kapell, med egen
seremonimester, men med fellesrådetspersonellog administreringav gravferdenfor øvrig.
Den standardhevingog fornøydhetsom er dokumentertgjennomKA's
publikumsundersøkelse
som ble gjennomførtfor få år sidentaler også for at det vil være lite
kloktå tilbakeføregravferdsmyndigheten
til kommunene. På papiretvil noen synes at det ser
riktigereut, men i virkelighetenvil det for over halvpartenav norskeinnbyggere, fellesrådog
kommuner, bety mer byråkratiog mindre helhetlige tjenester . I dagens samfunn forsøker
man å tilstrebesamarbeidmellomkommunaleog statligenivåer (f.eks gjennomNAVetableringen.) Det vil være unaturligå gå den motsatteveien på forvaltningsområdet
gravferd
hvor man i dag allerede har en helhetlig løsning som de aller fleste er fornøyde brukere av.
Gravferdssektorener den offentligetjenestensom folk flest har størsttiltrotil, og som scorer
høyest ifht. fornøydhetmed tjenesteni brukerundersøkelser
. Dette må etter vår mening
tilleggesvekt, siden det ikke er trossamfunnetDnK som har gravferdsmyndigheten
, men det
offentligeorganet kirkeligfellesrådsom har denne myndighetenfor hele befolkningeni sitt
område gjennombestemmelseri gravferdsloven
. Det synesfor oss å være lite hold i
påstandenom at man må ha en annen myndighetsutøverenn i dag for at det skal være en
allmennmyndighetsom utøver gravferdsmyndigheten
. Den løsningenhar vi allerede i dag."

