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Sak 77/2006

Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål til høringsinstansene

Navn  på høringsinstans :  Bøler menighetsråd

Type  høringsinstans

n Kommune
M Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd

Prost/ biskop
0 Tros- eller  livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Q Frivillig  organisasjon innenfor Den norske kirke
Q Annen offentlig  instans
Q Annen privat  instans

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

Svar:
Bøler menighet legger til grunn at livssynspolitikken skal være basert på grunnleggende
prinsipper som trosfrihet og menneskerettigheter. I et samfunn der mennesker med ulik
kulturell bakgrunn og med ulik religion lever side om side, skal det være full trosfrihet, og
staten skal garantere at denne friheten gjelder for alle religioner og livssyn. Samtidig skal en
ta hensyn til vår kulturarv og våre tradisjoner. Det må gjenspeiles av vi har en kristen
kulturarv som preger hele vårt samfunn og vår samfunnsforståelse. Denne arven bærer med
seg verdier som må tas vare på. I grunnloven kan dette uttrykkes ved å henvise til
humanistiske og kristne verdier. Vi mener altså at § 2 må endres, slik at en ikke lenger
henviser til den evangelisk lutherske lære. Paragrafen må likevel utformes slik at den
gjenspeiler det verdigrunnlag og den tradisjon vårt samfunn er tuftet på.

2. Den norske kirke som statskirke:

Q Bør fortsette
® Bør avvikles

Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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

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

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

E Gjennom medlemsavgift

0 Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift

® Offentlig finansiering uten medlemsavgift
Vet ikke / ønsker ikke å svare
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5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?

o Valgordningene  bør være som i dag
Q Øke bruken  av direkte valg til kirkens besluttende organer

Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:
Som en konsekvens av dette mener vi det er viktig å styrke det kirkelige demokrati. Vi mener
det er av avgjørende betydning at en finner fram til valgordninger som myndiggjør det
enkelte kirkemedlem, slik at hver og en har reell innflytelse og kan oppmuntres til å ta
ansvar. All beslutningsmyndighet må legges til kirkelige organer, og tilsvarende
grunnlovsparagraf må endres.

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)

0 Ingen tillegg

® De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene

® Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget

LI Det humanistiske verdigrunnlaget
At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke

Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bor ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen

® Vet ikk e / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør 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

Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
® Vet ikke / ønsker ikke å svare


