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Staten og Den norske kirke  -  Spørsmålsbesvarelse

Vedlagt følger notat og besvarelse av spørsmålsark.

Vennlig hilsen

Fred Tschan



Frogner Menighetsråd
Lier

Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål til høringsinstansene.

Vedlagt følger notatet som gjengir resultatet av innsendte svarblanketter. Utfylt
svarblankett sendes etter endelig godkjenning i AU pr. post til kirkesjefen inkl. dette
notatet.

Gjennomføring av høringen i Frogner:
Ved behandling i MR-møte den 06. november kom vi frem til følgende behandling:
Hvert  MR-medlem ble invitert til å utfylle skjemaet på selvstendig basis hjemme
etter gjennomtenkning av de foreliggende alternativene. Som grunnlag for
meningsbildningen  tjente samlingen gjennomført på Tranby 07. september på
invitasjon av kirkevergene i Lier og brosjyren "Statskirken".

MR's leder skulle så skrive sammendraget, forelegge det på e-mail til godkjenning
av MR's medlemmer og endelig godkjenning i AU før oversendelse til kirkesjefen.

Det innkom 9 svar d.v.s svarprosenten ligger på 70%.

Resultatbelysning_
1. Overordnede prinsipper: De innkomne svar er her opplistet i rekkefølge etter

liberaliseringen, og viser vidden i besvarelsen. Det er:
• Staten bør fortsatt ha et aktivt forhold til religion, kirke, tros- og livssyn i

sin politikk nedfelt i Grunnloven. Stat/kommune bør fortsatt ha det
økonomiske ansvaret.

• Forkynnelse av Guds ord.
• Stat og kommune skal fremdeles være opptatt av tros- og

livssynssamfunnene og gi økonomisk tilskudd -  føre en aktiv og
støttende tros- og livssynspolitikk slik Gjennesutvalget sier.

• Likebehandling av alle trossamfunn - teologiske beslutninger tas i det
enkelte trossamfunn, innenfor rammene av norsk lov.

• Full tro- og livssynsfrihet og retten til å uttrykke sin tro og sitt livsyn i det
offentlige rom.

2. Det var like mange som ville fortsatt ha Den norske kirke som statskirke (4)
som å avvikle den (4), et vet-ikke-svar.

3. Flertallet ønsket fremdeles forankring i grunnloven (6), kirkelov vedtatt av
Stortinget oppnådde 2 stemmer og lov om trossamfunn en stemme.

4. På spørsmålet om hvordan Den norske kirke bør finanseres svarte 4 støtte fra
det offentlige med noe medlemsavgift og 5 ønsket offentlig finansering uten
medlemsavgift. Her er stemningen altså slik at finansieringen skal fremdeles
skje i stor utstrekning gjennom det offentlige.

5. Ved spørsmålet om hvordan valgordningen og demokratiet bør være dersom
statskirkeordningen avvikles svarte 4 med at valgordningen bør være som i
dag, og 5 ønsket å bruke direkte valg i kirkens besluttende organer.

6. Følgende svar kom på spørsmålet hva som bør innføres i Grunnloven dersom
statskirkeordningen avvikles:

De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; som demokrati,
rettsstaten og menneskerettighetene (4 svar).



•  Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget (3 svar).
•  At Den norske kirken er en evangelisk-luthersk kirke (3 svar).

7. Ansvaret for gravferdsforvaltningen bør ligge ved den lokale kirken fikk 5
stemmer,  at kommunen skulle ha ansvaret ble ønsket av 3, 1 vet-ikke-svar.

8. Eie og forvalte kirkebyggene bør ligge ved den lokale kirken og at kommunen
bør ha det økonomiske ansvaret fikk 7 stemmer,  mens 2 ønsker
at kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret.

Lier, 11.11.2007,  notatet ble satt opp av Fred Tschan



Staten og Den norske  kirke  - Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans:

Type  høringsinstans

n Kommune
15§ Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Q Øt/biskop
n Tros-  eller livssynssamfnn utenfor Den norske kirke
Q Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
r3 Annen offentlig  instans
n Annen privat  instans

~ Ø C.J"

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

Svar.

2. Den norske kirke som statskirke:

© Bør fortsette
© Bør avvikles
0 Vet ikke  I ønsker ikke å svare

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

Fi6l Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

[ ] Lov om trossamfunn
®  Vet ikke  /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

Q Gjennom  medlemsavgift
Q Medlemsavgift  med noe støtte fra det offentlige

j Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
® Offentlig finansiering  uten medlemsavgift
n Vet ikke  /  ønsker ikke å svare

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?

Q Valgordningene bør være som i dag
® 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 religionsfreset?

(Her kan duldere sette kryss på ett eller flere alternativer)

®Ingen tillegg
® De politiske  prinsipper som statsforfatningen bygger på ;  så som demokrati,  rettstaten og
menneskerettighetene
® Det kristne  og humanistiske verdigrunnlaget
0 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)
Q Kommunen
[ Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

Q Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
M Den lokale kirke  bør  eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret

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