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Staten  og Den norske  kirke -  Høringsuttalelse  fra Tranby  menighet

Tranby  menighetsråd ønsker å opprettholde nåværende ordning med Grunnlovsfestet
statskirke.  Se vedlagt spørreskjema.

Flertallet som gikk inn for Grunnlovsfestet statskirke la vekt på følgende:
Den norske kirke skal videreutvikles og demokratiseres under nåværende rammer. Det
har vært utvikling i perioden fra 1814 og fram til i dag. Det kan i mange tilfeller være
en fordel at beslutningsprosesser i trosspørsmål tar tid.
Statskirken er nedfelt i det norske folk både kulturelt og politisk de siste 500 år.
Kongen i statsråd - dvs regjeringen ansetter kirkens ledere. Det er en prosess i de
kirkelige organer forutgående for utnevnelse av kirkens ledere.

Flertallets motforestilling mot øvrige alternativer:
Det er enklere å endre en lov enn Grunnloven.
Finansiering ved f. eks medlemskontingent kan skremme vekk medlemmer og føre til
at 85 % medlemskap i det norske folk blir kraftig redusert.
Fare for en snevrere kirke med høyere terskler. Folk skal føle seg hjemme i kirken.

Mindretallet som gikk inn for en egen kirkelov for Den norske kirke ønsket en videre
demokratisering av Den norske kirke med bl.a. direktevalg til Bispedømmeråd. En slik
demokratisk oppbygd kirke gjør kirken i stand til ivareta alle medlemmenes interesser
innenfor rammen av den nye kirkeloven. Kirkens organer er de som er best skikket til å ta
viktige valg for kirken. Mindretallet tror at denne modellen vil skape et større lokalt
engasjement om kirken,

Vennlig hilsen
Tranby  menighetsråd

gil Haukås

Postadresse Telefon Telefaks
Kirkesvingen 7  32220270  32 22 02 71
3408 Tranby



Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål til høringsinstansene

Navn på  høringsinstans :  Tranby  menighetsråd

Type  høringsinstans

Kommune
®  Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd

Prost/biskop
Q 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:

2. Den norske kirke som statskirke:

® Bør fortsette (a
Bør avvikles o2
Vet ikke / ønsker ikke å svare

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

® Grunnloven
Fl Egen  kirkelov vedtatt av Stortinget
Fl Lov om trossamfunn
r 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 $
Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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 $



o 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
® De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på;  så som demokrati,  rettstaten og
menneskerettighetene -_
® Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget $
Q Det humanistiske verdigrunnlaget
® At Den norske kirke er en evangelisk -luthersk kirke ,

Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

® Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd) g
Fl Kommunen

El 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 g

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


