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Staten og Den norske kirke -  Spørsmål til høringsinstansene

Navn på  høringsinstans : Ski Menighetsråd

Type  høringsinstans

0 Kommune
X Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd

Prost/biskop
0 Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Q Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke

Annen offentlig instans
Annen privat instans

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

Svar:
Tros-og  livssynsfrihet -  alle skal  ha rett til fritt å utøve  sin religion  eller livssyn.
Den norske  kirke  bør fortsatt ha en  egen  status i  forhold til  staten da denne kirkes
grunnvoll og  tradisjon har spilt en  viktig  rolle i utformingen av den norske stats
verdigrunnlag.

2. Den norske kirke som statskirke:

X Bør fortsette (7)
Bør  avvikles (3)

Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare (1)
Dnk ønsker å være en åpen og samlende kirke for hele befolkning. Dette ivaretas best ved at
de politisk valgte representanter for folket  (Storting, Regjering innsatt av Stortinget og
Kongen i Statsråd)  fortsetter som "kirkestyre".  Imidlertid bør kirkestyrets rett til utnevnelse av
biskoper innskrenkes til at en av de tre kandidater med flest innstillings stemmer- velges.

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?

X Grunnloven
Egen kirkelov  vedtatt av Stortinget

Q Lov  om trossamfunn
Vet  ikke / ønsker ikke å svare

Den norske statsforvaltnings prinsipper om menneskeverd og frihet er i stor grad bygget på
verdigrunnlaget fra Dnk .  Det er derfor naturlig og rett forankringen av Dnk videreføres i
Grunnloven.

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

Q Gjennom  medlemsavgift



Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift

X Offentlig finansiering uten medlemsavgift
Vet ikke / ønsker ikke å svare

Medlemskapet i Dnk er og skal være basert på dåpen. Det er vesentlig at dette beholdes som
det eneste kriteriet for medlemskap. Bare på denne måten vil Dnk kunne fortsette som en åpen
kirke for hele folket.
En medlemsavgift uten konsekvenser for medlemskap har ingen hensikt. De fleste aktive
medlemmer av Dnk betaler i dag en vesentlig andel av kirkens frivillig aktivitet gjennom
ofringer og gaver.

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

0 Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare

Dagens valgordning med direktevalg til MR gir en god lokal forankring og bør beholdes.
Gjennom menighetsrådenes innflytelse på nominasjonsprosessen og val av kandidater til
Bispedømmeråd, sikres kirkens innflytelse på valg av medlemmer i de styrende organer.

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)

0 Ingen tillegg
0 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

Q Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare

Det er av vesentlig betydning at det i Grunnloven fastlegges hvilket verdigrunnlag den
norske statsforvaltning bygger på.
Ved å inkludere ovenstående i tillegg til prinsippene om demokrati, rettstater og
menneskerettighetene, understrekes at den norske stat ønsker å videreføre betydningen som
den kristne kulturarven har betydd for utviklingen av det norske samfunn.

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

X Den lokale kirke  (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
0 Kommunen
Q Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare
Dages ordning med den lokale kirke som ansvarshavende for gravferdsforvaltningen virker
godt.



8. Hvem bor eie og forvalte kirkebyggene?

F 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
Den lokale kirken må tilhøre menighetene slik som det er i dag, men kommunen må ha et
ansvar for vedlikehold av eksisterende (og bygging av nye) kirkebygg.
For fredede og vernede kirkebygg, må staten ta det økonomiske ansvar for vedlikehold av
disse som levende monumenter over Norges kulturarv


