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

Svar:

2. Den norske  kirke  som statskirke:

S

Bør fortsette
Bør avvikles
Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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

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

4. Hvordan bør Den norske kirke  finansieres?

Q Gjennom medlemsavgift
[ Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
0 Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift

;,

Offentlig finansiering uten medlemsavgift
Vet ikke /  ønsker ikke å svare



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

E] 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
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)
0 Kommunen
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

Den lokale  kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret

ØDen 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



Hamar Bispedømme
Trysil  menighetsråd
15.11.2006

STATEN OG DEN NORSKE KIRKE
HØRINGSUTTALELSE

Kirkeordning

Trysil  menighetsråd  ønsker en fortsatt  ordning med grunnlovsforankret
folkekirke dvs. at den Dnk videreføres som en statskirke. Det er likevel viktig at
reformarbeidet fortsetter innenfor Dnk.
I den forbindelse vil det være nødvendig med en ny gjennomgang av kirkeloven,
slik at den avspeiler en klarere ansvarsfordeling mht. det økonomiske ansvaret
mellom  kommune  og stat.  Dette  for å ivareta forsvarlig drift og vedlikehold av
kirker og kirkebygg.

Statens ansvar for  en  aktiv støttende religionspolitikk

Staten bør  fortsatt ha  et stort ansvar for å støtte all religionsutøvelse i Norge.
Grunnlovsparagrafene  bør moderniseres ,  men på en  slik  måte at staten har et
særskilt ansvar  for at Dnk kirke får mulighet for  å være en levende  folkekirke.

Finansiering

Det er viktig at folkekirken har forankring i lokalsamfunnet og at kommunen er
den viktigste bidragsyter til  finansieringen  av kirken. Men det påhviler også
staten et stort ansvar for vedlikehold av kirkebygninger. Vi nevner særlig de
kirker som er listeførte og verneverdige, men også til generelt vedlikehold av
viktige kulturbygg i kommunene.
Her må det tilføres større økonomiske ressurser fra staten til kommunene og
kirken.



Medlemskontingent

Vi er i mot til at det innføres  en medlemskontingent  i Dnk. Vi frykter  at en slik
avgift vil svekke folkekirken  og  at mange  av den grunn  vil forlate Dnk.

Gravferdsdriften

Tradisjonen er sterk for at det er kirken sjøl som forestår driften av kirkegården
og herunder gravferdsdriften. Denne ordningen bør fortsette som en del av
kirkelig felllesråd's ansvar i kommunen.

Sammendrag

Dnk er en viktig kulturbærer i vårt samfunn og formidler verdier og holdninger
til en stor del av befolkningen. Det reformarbeidet som pågår må gi Dnk
muligheter til å være en åpen og inkluderende folkekirke med en demokratisk
styringsstruktur.
Valg av menighetsråd samtidig med stortingsvalg gir økt deltakelse og større
oppmerksomhet i lokalsamfunnet og slike tiltak bør stimuleres ytterligere.
Det er viktig  at sentralkirkelige organer tar hensyn til bl. a. menighetsråd når
bispekandidater blir  nominert.  Den lokale stemmegivning  i slike  saker må
vektlegges sterkere.
Reformarbeidet i Dnk må fortsette, men vi vil henstille til  at det ikke  blir et større
organisatorisk brudd mellom staten og Dnk.
Statens har  også  ansvar for å gi gode rammevilkår slik at det ikke blir
forskjellsbehandling mellom Dnk og de andre tros- og lissynssamfunnene.


