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Hole Menighetsråd

3530 Røyse

Kultur og Kirkedepartementet

Dato : 22.11.06

Kirkeavdelingen
Postboks8030 Dep
0030 Oslo

Høringsuttalelse til NOU 2006 2: Staten og Den norske kirke
Vedlagt følger utfylt høringsskjemafra Hole Menighetsråd.
Vi har følt behov for å kommentere enkelte av svarene. Disse kommentarene er skrevet

direkte inn i skjemaet under de enkelte spørsmålene.

Vennlig hilsen
På vegne av Hole Menighetsråd

nSar Guldal

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans : Hole Menighetsråd
Type høringsinstans
0 Kommune
® Menighetsråd/kirkelig
[ Prost/biskop

fellesråd/bispedømmeråd

[] Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
[] Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Q Annen offentlig instans
Annen privat instans

1. Hvilke overordnede

prinsipper bor ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?

Svar:
Statens lover og regler gjelder, og skal gjelde, alle innbyggere. Det er viktig at grunnloven er
utformet slik at alle kan og vil gi sin tilslutning. Selv symbolske henvisninger i grunnloven
kan virke ekskluderende

2. Den norske kirke som statskirke:
® Bør fortsette
Q Bør avvikles
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
Kommentarer til spm. 2;
Hole Menighetsråd oppfatter dette spørsmålet som noe uklart. Vi er i prinsippet for en
endring i den forstand at grunnlovsparagrafen bør strykes. Imidlertid ønsker vi fortsatt en
sterk tilknytning mellom stat og kirke gjennom egen kirkelov Vi har krysset av for at Den
norske kirke som statskirke bør fortsette, men ønsker å presisere at vi allikevel ønsker endring

i forhold til dagens ordning.
3. I hvilken lov bor Den norske kirke være forankret?
[]
®
[]
Q

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
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
® Offentlig finansiering uten medlemsavgift
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

Kommentar til spm. 4:
Hole Menighetsråd mener medlemmer av Statskirken i prinsippet ikke skal måtte betale noen
egen medlemskontingent . Vårt mål er å opprettholde 'folkekirken ", og vi tror at innføring av
kontingent vil være svært negativt i så måte. Innføring av slik avgift fører automatisk til at
man innfører et klasseskille, hvor evne til å betale faktisk kan ha betydning for hvorvidt man
ønsker å være medlem i Statskirken eller ikke. Og selv om ikke den foreslåtte kontingenten i
utgangspunktet er så stor , så innfører man et helt annet prinsipp enn hva som er praksis i
dagens ordning . Likeledes reiser innføring av kontingent mange praktiske spørsmål: Eks:
- Hvordan skal innkrevingen foretas?
- Hva er konsekvensen av manglende betaling fra medlemmer?
En av styrkene ved dagens ordning er nettopp at den er "gratis "for alle, og Hole
Menighetsråd vil sterkt anbefale å opprettholde den praksisen . Inntekter bør heller skaffes
gjennom økte bevilgninger fra myndighetene, eller gjennom andre tiltak Kirken selv
iverksetter.
5. Hvordan hør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?
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 bor 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
Q 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
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
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Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
® Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen

Vet ikke / ønsker ikke å svare
8. Hvem bor 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
0 Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Fl Vet ikke / ønsker ikke å svare

