Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans : Stavanger Bispedømme , Tasta Menighetsråd

18.10.06

Type høringsinstans
_X_ Menighetsråd
1. Hvilke overordnede prinsipper bor ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?
Svar
- Religionsfrihetsprinsippet
- Likebehandlingssprinsippet; Det offentlige må behandle alle religioner og livssyn likt. I en ny
multietnisk og mulitireligiøs norsk virkelighet, blir dette viktig.
- Tros- og livssynsspørsmål er så grunnleggende viktig for det store flertall av befolkningen at det
offentlige må føre en aktiv tros- og livssynspolitikk og bør støtte de ulike tros- og
livssynssamfunnene økonomisk.

2. Den norske kirke som statskirke:

_
Bør fortsette
_X
Bør avvikles
Vet ikke / ønsker ikke å svare
Svar
- Et rungende JA til folkekirken, men et like prinsipielt nei til statlig styring av Dnk (eller andre
livssyn).
- "Tros- og livssynsspørsmål må avgjøres av de troende selv"

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
_ Grunnloven
X_ Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
_ Lov om trossamfunn
Vet ikke / ønsker ikke å svare
Svar
- Dnk har hatt en særstilling i Norge de siste 1000 år på mange områder. Vi mener en forsiktig
løsrivelse fra staten gjennom en kirkelov vedtatt av Stortinget er riktig.
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4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
_X_ Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
_ Offentlig finansiering uten medlemsavgift
Vet ikke / ønsker ikke å svare
Svar
Hvis det velges en ordning med delvis finansiering via medlemskap bør det opprettes en ordning
som sikrer økonomien. Dnk's økonomi må opprettholdes på minst samme nivå som dagens,
uavhengig om den ene eller andre ordning velges. Medlemsavgiften må ikke bli et hinder for at
personer med dårlig råd kan være være medlemmer av Dnk.

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?
X_ 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)
Ingen tillegg
De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene
_X_ Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
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?
_ Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
_X Kommunen
Vet ikke / ønsker ikke å svare
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Svar
Kommunen bør kunne inngå avtale med den lokale kirke om forvaltningen dersom dette er
ønskelig ut i fra lokale forhold.

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

Svar: For kirken vil det være viktig å være herre i eget hus, men den omfattende bygningsmassen
gjør kirken avhengig av økonomisk støtte fra det offentlige.
Verneverdige bygninger med stor nasjonal og kulturell verdi bør være et statlig økonomisk
ansvar (for eksempel Nidarosdomen, Stavanger Domkirke, stavkirkene etc)
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