Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Oslo bispedømme , Asker menighetsråd , 12.10.06
Navn på høringsinstans : Asker menighetsråd
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Kommune
Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Prost/biskop
Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Annen offentlig instans
Annen privat instans

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?
Norsk tros- og livssynspolitikk må speile to forhold:
- at det norske samfunn nå har betydelige innslag av mennesker med ulik tro og livssyn. Tros
og livssynspolitikken må legge til rette for fri religions- og livssynsutøvelse, og at alle
registrerte tros- og livssynssamfunn har likeverdige økonomiske forhold.
- at den kristne tro og tradisjon utgjør en dyp strøm i vår historie. Denne tusen år lange
tradisjonen gjør at Den norske Kirke har en særstilling når det gjelder oppslutning i
befolkningen. Tros- og livssynspolitikken må reflektere at Den norske Kirke har vært og er
fortsatt viktig i befolkningen, både som trossamfunn og i dens betydning for kulturen. Trosog livssynspolitikken må bygge på at Den norske Kirke er en folkekirke med stor bredde,
med plass for dem som trenger den og med dåpen som eneste medlemskriterium.
Tros- og livssynspolitikken må sikre alle tros- og livssynssamfunn - også Den norske Kirke
- et reelt selvstyre. Prosessen med å bygge ut og styrke kirkens selvstyre, må videreføres på
bredt grunnlag. Det må også satses på å bygge ut det kirkelige demokrati, slik at flest mulig
kan bli hørt i ulike avstemminger.

Den norske kirke som statskirke:
Q Bør fortsette
Q Bør avvikles
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
Asker menighetsråd ønsker ikke å krysse av for svaralternativene i spørsmål 2. Asker
menighetsråd ønsker at Den norske Kirke skal videreføres i hovedsak etter det forslag som
fremkommer i høringsuttalelsen fra KA Kirkelig Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.

2. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
0 Grunnloven
X Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
0 Lov om trossamfunn
Fl Vet ikke / ønsker ikke å svare
Alternativene i spørsmål tre ivaretar ikke Gjønnesutvalgets flertallsalternativ, som ønsker en
forankring av rammeloven i Grunnloven.
3. 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

r-] Vet ikke / ønsker ikke å svare
Asker menighetsråd ønsker at staten skal sikre gode levekår for Den norske Kirke og andre
tros- og livssynssamfunn, også økonomisk. Dette er et felles, nasjonalt ansvar som alle bidrar
til gjennom skatteseddelen, på linje med andre samfunnsforhold.
Asker menighetsråd ønsker ikke en finansieringsordning der medlemmer vil ønske å melde
seg ut av økonomiske grunner.
4. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?
0 Valgordningene bør være som i dag
X Øke bruken av direkte valg til kirkens øvrige besluttende organer
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
Asker menighetsråd ønsker en åpen, tydelig og god nominasjonsprosess på alle nivåer, som er
godt kommunisert til kirkens medlemmer. Det er viktig å øke engasjementet om de kirkelige
valg og avstemninger.
5. 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
o De
politiske prinsipper

som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
0
menneskerettighetene
X Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Q Det humanistiske verdigrunnlaget
At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
Vet ikke / ønsker ikke å svare
Asker menighet ønsker at Grunnloven skal ha en verdiparagraf. Rådet betrakter imidlertid
ikke Grl § 2 som en verdiparagraf, men snarere som en konfesjonell forankring. En
verdiparagraf trenger ikke stå i motsetning til eller i stedet for § 2.

6. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
X Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd), på vegne av kommunen
Q Kommunen
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
7. Hvem bor eie og forvalte kirkebyggene?
Q Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
X Den lokale kirke bør eie kirkebyggene , og kommunen bør ha det økonomiske ansvar
Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

