
Døves Menighet i Stavanger
Det Sør-Vestenfjeldske distrikt
Den norske kirke }

Høringsuttalelse Kirke Stat fra Døves Menigh 4w inga'

Vi har ikke noe klar  mening om  den overordnede politikken For oss er det viktigst at vår
egenart som minoritet i kirken, kulturelt og språklig, med kirker spredt over hele landet, og
døve boende enda mer spredt, blir ivaretatt. Dette må bli nedfelt i lov uansett kirkens forhold
til staten. Spesielt kontakten menighetene mellom. Dette må også gjelde for de ansatte. En
må være sikker på at det døvefaglige blir ivaretatt i lov og utviklet videre.

2. Avstemning i menighetsrådet ga dette resultat. Fire for skille, tre for fortsatt statskirke og to
vet ikke.

3. Den bør være en forankring i Grunnloven, Men en egen kirkelov kan også være bra dersom
døvekirken  gis like rettigheter som i kirken for øvrig  og det tas  hensyn  til det som  er nevnt i
pnkt. 1.

4. Finansieringen:  Døvekirken har liten mulighet til egne inntekter.  Da er det mer interessant
hvordan midlene  blir fordelt.

5. Vi må  som minoritetskirke være representert i kirkelige organer som fullverdige.

6. At landet bygger på den kristne humanistiske arv og at Den Norske Kirke er en evangelisk
Luthersk kirke. Det er en "fattig" stat som ikke har en verdiforankring i Grunnloven. I vår
tradisjon er det naturlig at den Kristne humanistiske arven blir/er nedfelt i Grunnloven.

7. Her  vet vi ikke.

8. Slik vi er plassert over hele landet blir det vanskelig hvis kommunene eier og har det
økonomiske ansvaret.  Menighetene kan eie kirkene,  men økonomien til drift må sikres ved
sentrale overføringer. Tilstrekkelig overføring til det døvekirkelige arbeid må være nedfelt i
loven og forpliktende for det organ som gis ansvar for økonomien.
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Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans: '-D- o'z

Type  høringsinstans

0 Kommune

Ø Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Q Prost/biskop

n Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Frivillig  organisasjon  innenfor Den norske kirke

Q Annen offentlig  instans

0 Annen privat instans

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

Svar:

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?

0 Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Lov om  trossamfunn
Vet ikke /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke  finansieres?

Gjennom  medlemsavgift
Q Medlemsavgift  med noe støtte fra det offentlige

Støtte fra det  offentlige og med noe medlemsavgift

F] Offentlig  finansiering uten medlemsavgift
o Vet ikke /  ønsker ikke å svare



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

Q Valgordningene bør være som i dag
[] Øke 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 religionsfrihet?

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

Q Ingen tillegg
Q De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,

rettstaten og menneskerettighetene
® Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Q 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?

Q Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen

Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bor eie og forvalte kirkebyggene?

Fl 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

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


