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Til det kgl Kultur- og kirkedepartementet
Postboks 8030 Dep,
0030 Oslo

Nøtterøy23. november2006

NOU 2006: Staten oa Den norske kirke- høringsuttalelsefra Teie Menighetsråd
Det vises til høringsbrevfra departementetdatert 24.04.06. Teie Menighetsråd, har diskutert
utredningenog har kommettil følgendestandpunkt, som er vedlagt dette brevet.

Med hilsen
For Teie menighetsråd
Anja Stensholt
Fung. menighetsrådsleder
sign.

Tone J. Patrick
menighetssekretær

Vedlegg: Staten og Den norskekirke- Spørsmåltil høringsinstansene
Postboks 133, Borgheim
3163 NØTTERØY
E'post: tone.patrick@notteroy.kommune.no
Teie menighetsråd

tlf. 33 35 11 83

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans : Teie menighetsråd , Nøtterøy prestegjeld
Type høringsinstans
Kommune
o
® Menighetsråd /kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Q Prost/ biskop
Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Annen offentlig instans
Q Annen privat instans

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?
Svar:
Ordningen skal legge vekt på at alle borgere skal oppleve seg som fullverdige borgere av det
norske samfunn, uansett religion og livssyn
Lovverket må fastholde og hevde norsk kultur, ved det som oppleves som felles verdier
uttrykt ved Menneskerettighetserklæringen og andre traktater som Norge har undertegnet.
Den kristne og humanistiske bakgrunn bør markeres på en måte som ulike grupperinger kan
akseptere.
Den norske kirke bør gis en rammelov som definerer den som en evangelisk-luthersk kirke,
og gir den fullt indre selvstyre. Kirken må gis økonomi til å være landsdekkende, så lenge
den omfatter minst 50% av innbyggerne.
Menighetene må få rammer som gir dem handlingsfrihet til å bygge trosfellesskap, samtidig
som medlemmer kan kjenne tilhørighet til kirken med ulik grad av trosengasjement og
aktivitet.
Kirkebyggene må få smidige ordninger som gjør dem egnet både for trosfellesskap og
folkekirkelige oppgaver.
Det bør defineres en nærhet til myndighetene, som gir Den norske kirke en plass i det
offentlige rom som tilsvarer kirkens brede oppslutning i folket.

2. Den norske kirke som statskirke:
0 Bør fortsette
® Bør avvikles
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
Q Grunnloven
® Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Q Lov om trossamfunn
Vet ikke / ønsker ikke å svare
4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
0 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
5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?
® Valgordningene bør være som i dag
0 Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
Q 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)
El Ingen tillegg
® De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene
® Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Det humanistiske verdigrunnlaget
0 At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:
Som hovedsak bør det henvises til menneskerettighetene. En markering av norsk
kulturtradisjon kan uttrykkes slik i Grunnlovens § 2: «Alle Indvaanere af Riket have fri
Religionsutøvelse. Den kristne og humanistiske Arv forbliver Statens Værdigrunnlag - slik
den kommer til Udtryk i de indgaaede Traktater om Menneskenes iboende og ukrenkelige
Rettigheter.»

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
X Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
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
® Den lokale kirke skal fortsatt eie de bygg, eiendommer og fond de i dag besitter.
Opplysningsvesenets fond skal fortsatt tilhøre kirken. Kommunen skal ha det økonomiske
ansvaret for drift, forvaltning og vedlikehold.
Fl Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Fl Vet ikke / ønsker ikke å svare

