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Sak 47/ 06 Høringsuttalelse NOU 2006 Om stat -s-kirke
Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
NAVN
TYPE

: MYSEN

PÅ HØRINGSINSTANS

MENIGHETSRÅD

HØRINGSINSTANS

o Kommune

® Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Prost/biskop
0 Tros- eller livssynssamfunnutenfor Den norske kirke
Fl Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Annen offentlig instans
Annen privat instans
8.

HVILKE
OVERORDNEDE
LIVSSYNSPOLITIKKEN?

PRINSIPPER

BØR

LIGGE

TIL GRUNN

FOR TROS-

OG

Svar:

Det bør legges til rette for at Den norske kirke kan være en folkekirke som er bekjennende,
misjonerende, tjenende og åpen.
De ulike tros- og livssynsamfunnene bør få utøve sin rett til religionsfrihet uten statlig eller
politisk innblanding.
Staten bør gjennom en aktiv støttende livssynspolitikk legge til rette for utøvelse av religiøs
virksomhet blant annet ved å sikre en tilstrekkelig finansiering av de ulike tros- og
livssynsamfunn.
9.

DEN

NORSKE

KIRKE

SOM STATSKIRKE:

Q Bør fortsette
Q Bør avvikles
Vet ikke / ønsker ikke å svare
10.

1 HVILKEN

LOV BØR DEN

VEDTATT med 4 stemmer
3 stemmer ble avgitt for alternativet

NORSKE

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

KIRKE VÆRE

FORANKRET?

VEDTATT med 4 stemmer
3 stemmer ble avgitt for forslaget

1 1.
HVORDAN BØR DEN NORSKE KIRKE FINANSIERES?
Q Gjennom medlemsavgift

Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
® Offentlig finansiering uten medlemsavgift

Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

VEDTATT

enstemig

12.

HVORDAN BØR VALGORDNINGENEOG DEMOKRATIET
VÆRE DERSOM
STATSKIRKEORDNINGEN

AVVIKLES?

Q Valgordningene bør være som i dag

® Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer VEDTATT enstemmig
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelle andre ordninger:
Kirken bør ha mest mulig selvstyre.

6.DERSOM
STATSKIRKEORDNINGEN
AVVIKLES
(ELLER
I EN ANNEN
PARAGRAF
) I GRUNNLOVEN
RELIGIONSFRIHET?

, HVA BØR I SÅ FALL STÅ I § 2
I TILLEGG
TIL PRINSIPPET
OM

(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
® Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget

Det humanistiske verdigrunnlaget
Q At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare

VEDTATT enstemmig

3 stemmer avgitt for punktet

Eventuelt annet:

13.

HVEM

BØR HA ANSVARET

FOR GRAVFERDSFORVALTNINGEN?

® Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd) VEDTATT enstemmig
Kommunen

Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
14.

o

HVEM

BØR EIE OG FORVALTE

KIRKEBYGGENE?

Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Q Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret
Q Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret

Vet ikke / ønskerikke å svare
® Den lokale kirkebør eie kirkebyggeneog statenhar det økonomiskeansvaret.
VEDTATT enstemmig
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