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Gol sokneråd

Arkivsak 06/00079
Dato:

Arkivsak-navn:
Saksbehandler:
Dokumentnavn:
Dokumentnummer:
Løpenummer:
Arkivkode:

Utvalgssaksnr.:

30.10.2006

Høyringsuttalelse stat/kyrkje.
Berit Langehaug
Høyringsuttalselse stat/kyrkje.
06/00079-001
000116/06
001

079/06 Høyringsuttalelse stat/kyrkje.

Saksfremstilling
Gro Jordheim legg fram uttalelse i møte.

Gol sokneråd i møte 14.11.06:
Vår høyringsuttalelse (avkryssingskjema og våre kommentarar) skal snarleg sendast inn til
Deartementet. Vi har gjeve våre svar i eit tidligare møte, men der er framleis mogleg å koma
med kommentarar og også å endra meining om ynskjeleg.
Vedtak (samrøystes):
Vi vil ikkje gjera nokon endringar, men gjev eit par grunnar til at kyrkja framleis skal ha ansvaret
for gravferderdsforvaltninga:
- Kyrkja har lang og god kompetanse for å forvalte gravferd og kyrkjegard.
- Kyrkja har lang og god erfaring på å møte mennesker i deira sorg.



Gol sokneråd

Arkivsak 06/00069
Dato:

Arkivsak-navn:
Saksbehandler:
Dokumentnavn:
Dokumentnummer:
Løpenummer:
Arkivkode:

Utvalgssaksnr.:

11.09.2006

Stat/kyrkje- høyringa.
Berit Langehaug
Stat/kyrkje - høyringa.
06/00069-001
000100/06
000

067/06 Stat/kyrkje  -  høyringa.

Saksfremstilling
Vedlegg: Kirkeklokken nr 3 -2006.

Gol sokneråd i møte 19.09.06:
Vedtak  samrøystes):
Soknerådet vedtok å svare slik på høringa om forholdet mellom Stat og Kirke:

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansen.

Type  høringsinstans:
Menighetsråd.

1. Hvilke  overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros-  og livssynspolitikken?
Kommentar: Alle sikres full tros- og livssynsfrihet og har rett til å utøve sin tro og sitt livssyn i
samfunnet. Staten har en aktiv tros-og livssynspolitikk.

2. Den  norske kirke som statskirke:
Bør fortsette.

3. I hvilken  lov bør Den norske  kirke  være forankret?
Grunnloven.
Kommentar: Grunnlovsforankring, men noen av paragrafene bør revideres og gjøres mer
tidsmessige.

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Offentlig finansiering uten medlemsavgift.
Kommentar: Spørsmålet om medlemsavgift ble drøfta: Hvem skal innkreve? Størrelse? m.m.

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?
Valgordningene bør være som i dag.
kommentar: Valg av sokneråd bør legges sammen med kommune - eller Stortingsvalg.

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?
De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på, så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene.
Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget.

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd).
Kommentar: Den norske kirke har best kompetanse.

8. Hvem bør eie og  forvalte  kirkebyggene?
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret.



Staten og Den norske kirke -- Spørsmål til hØriingsiinstmnseyye

Navn på  høringsinstans:

Type hørin gsinstans

[] Kommune
® Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedønuneråd
[] 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  bor ligge  til grunn  for tiros- og
livssy n sØolitYkken?

Svar:

2. Den norske kirke som statskirke:

® Bør fortsette
[] Bør avvikles
[ Vet ikke /  ønsker  ikke å svare

3. 1 hvilken lov bor Den norske kirke være forankret?

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

4. ]Hvordan  bør  Den  norske  kirke  finansieres?

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

0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

1



5.  Hvordan  bor valgar merke  og demokratiet være dersom
statskirkeor& ningen avvikles?

® Valgordningene ber være som i dag
[ Øke briken av direkte valg til kirkens besluttende organer

EI Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelle aiidre ordninger:

6. Dersom  ga tskirkeordn.iryg en Øvvyld es ,  hva bor i sØ fall stå i 2  (eller i eai
annen  p.araf,,raf)  i Grum xløven i tillegg ti l prinsippet om relig ioiisfriliet?

(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)

n 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
[] Vet ikke /  ønsker  ikke å svare

Eventuelt annet:

7.  Hvem bor ha ansvare t  for gravfer€is forval-" ngen?

c] Den lokale kirke  (menighetsr åd eller kirkelig  fellesråd)
[ Kommunen
{ Vet ikke /ønsker ikke å svare

8. Hvem bør  eie og forvalte l .irkeby ,ene?

[ Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Den 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


