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Kultur og kirkedepartementet
Kirkeavdelingen
Postboks 8030 Dep.
0030 Oslo

Vårref:

Deres ref:

Dato:

Oslo,

30.11.2006

Staten og Den norske kirke - Høring
Haugerud menighetsråd har på sitt møte26. september i sak 58106stemt over de spørsmål som er gitt i
høringsskjemaet. Menighetsrådet består av 9 personer og tallene i rubrikkene angir stemmetallet for de
forskjelligealternativene.Spørsmålet ble også drøftet på et menighetsmøte 12. november som rådgivningtil
menighetsrådet. Menighetsrådettok så igjen op spørsmålet på sitt møte 28. november i sak 70/06, men
siden det ikke kom noen klare føringer fra menighetsmøtet, ble det besluttet at avstemmingen fra 26.
septemberstår fast.
Som en hovedkonklusjonbør det sies at av de som hadde gjort seg opp en mening, var det et flertall
som gikk inn for å skille stat og kirke.

Med vennlighilsen
for Haugerudfnenghet

Moren

Syverset `

Postadresse:
Postboks 33 Haugerud
16771
0616 Oslo

Menighetskontor
:
Haugerudsenteret
47

Telefon :
23 14 37 50
Fax : 23 14 37 70

Postgiro:
0809 20 35574

Bankgiro:
6060 05

ForetaksregisteretNO 976987330

Staten og Den norske
Navn på høringsinstans
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HAUGERUD MENIGHET
Postboks 33 Haugerud
0616 Oslo

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
livssynspolitikken?

prinsipper bør ligge til grunn for tros- og

Svar:
/Vå
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2. Den norske kirke som statskirke:
Bør fortsette
Bør avvikles
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bor Den norske kirke være forankret?
2
ø

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

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
0 Gjennom medlemsavgift
Q 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
1

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?
® Valgordningene bør være som i dag

Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
0

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)
Q Ingen tillegg
Q De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene
Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Q Det humanistiske verdigrunnlaget
E 4t Den norske kirke er en evangeLlsk lufilersk kirke
[f Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:

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

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

og ha det økonomiske ansvaret
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