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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans: TJØME MENIGHETSRÅD.

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

livssynspolitikken?
Staten bør ha en aktiv stØttende tros- og livssynspolitikk som ikke er diskriminerende.
Med hensyn til Den norske kirke mener vi at følgende prinsipper bør ligge til grunn:
Den norske kirke skal være en bekjennende, misjonerende , tjenende og åpen folkekirke som
gir romfor en rikdom av mangfold med hensyn til tradisjon , kultur og teologi.
Dåpen må være eneste medlemskriterium.
Kirken må ha som mål at alle skal føle denne kirken som min kirke og må følgelig være åpen,
inkluderende og raus.
Kirkeordningen må sikre at all kirkelig prioritering tar utgangspunkt i den lokale menighets
behov.
Den norske kirke er og må forbli en landsdekkende kirke og må også være tilstede der norske
befolkningsgrupper ferdes i utlandet.
Styringsstrukturen i kirken må baseres på demokratiske prinsipper og det må legges til rette
for at flest mulig bruker sin innflytelse ved delta i disse demokratiske prosessene.

2. Den norske kirke som statskirke:
Vi finner ikke å kunne besvare dette spørsmålet da det ikke kommuniserer med utredningen.

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
I stemme: Grunnloven
I stemme: Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
3 stemmer: Lov om trossamfunn

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
5 stemmer :Livssynsavgift

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?
5 stemmer.- Valgordningen bør være som i dag

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?
I stemme: De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene.
4 stemmer: Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
5 stemmer: Kommunen

8. Hvem bØr eie og forvalte kirkebyggene?
2 stemmer : Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
2 stemmer : Den lokale kirke bør eie kirkebyggene , og kommunen bør ha det
økonomiske ansvaret.
I stemme : Vet ikke /Ønsker ikke å svare
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