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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans :  Nesodden kirkelige fellesråd

Type  høringsinstans

o Kommune
® Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd

Prost/ biskop
Q Tros-  eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

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:
Den norske kirke (Dnk) er og skal fortsatt være en bekjennende, misjonerende, tjenende og
åpen folkekirke med dåp som medlemskriterium. Kirken skal gi rom for ulike tradisjoner og
gudstjenesteformer samt teologiske nyanser innenfor rammen av luthersk bekjennelse. Den
skal ha plass og omsorg for alle kirkens medlemmer og rom for ulike grader av
trosengasjement og deltakelse. Det må være lik tilgang til forkynnelsen av evangeliet og til
tjenester som dåp, nattverd, vigsel og gravferd i hele landet. Kirken skal være et viktig
landemerke lokalt, et sted hvor vår nasjons kulturarv er knyttet til gode tradisjoner som
samler og stabiliserer lokalsamfunnet. Tros- og livssynsfrihet må sikres rettslig og ved
likebehandling, og den norske kirke må oppmuntre til dialog med andre tros- og
livssynssamfunn. Stat og kommune må bidra til at kulturarven videreføres. Dette fordrer en
aktivt støttende tros- og livssynspolitikk.

2. Den norske kirke som statskirke:

[] Bør fortsette
® Bør avvikles
fl Vet ikke /  ønsker ikke å svare
Kommentar:
Vi ønsker en lovforankret folkekirke og støtter med dette flertallet i Gjønnes -utvalget.

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

Grunnloven
® Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

Lov om trossamfunn
Q Vet ikke l ønsker ikke å svare



4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

o Gjennom  medlemsavgift
[] Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
® Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
0 Offentlig  finansiering uten medlemsavgift
Q Vet ikke  / ønsker ikke å svare

Finansieringen bør fordeles på denne måten:
• Økonomi til stillinger (grunnbemanning i alle sokn) fra Staten.
• Økonomi til kirkebygg og kirkegård fra kommunen.
• Økonomi til "menighetsbyggende arbeid" via medlemsavgift.

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

® Valgordningene bør være som i dag
Øke bruken  av direkte valg til kirkens besluttende organer
Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:
MR-valg sammen med kommunevalg for å øke oppslutningen!
Reformprosess bør komme i gang med sikte på direktevalg til bispedømmeråd.
Parallelt bør det arbeides med strukturen i Dnk. Soknets størrelse - fellesrådets størrelse -
styrke prostiene.

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)

0 Ingen tillegg
[] De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene

® Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
0 Det humanistiske verdigrunnlaget
Q At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:



7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

® Den lokale kirke  (menighetsråd eller kirkelig fellesråd )  7 stemmer
® Kommunen 1 stemme

Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Kommentarer til dette:
Generelt: Fornuftig å endre betegnelsen til "gravlund". Dessuten er det viktig at deler av
gravlunden ikke vigsles, slik at andre tros- og livssynssamfunn også får "sine" områder.

Den lokale kirke fortsetter å ha ansvaret:
Kirkeverge har fra gammelt av vært et valgt ombud med ansvar for kirkene og gravplassene.
Med ny kirkelov i 1996 ble stillingen lovfestet (en i hver kommune) og fellesrådene overtok
ansvaret for bl.a. gravferdsforvaltningen.
God og verdifull kompetanse er bygd opp lokalt over hele landet, og det er høstet nyttig
erfaring med tjenesteyting fra kommunens ansatte bl.a. her på Nesodden.
I våre nære naboland er ansvar for kirkegårdene er lagt til majoritetskirken i landet.
Undersøkelse foretatt av KA viser også at fellesrådene har gjort en god jobb med
gravferdsforvaltningen de siste ti årene.

Kommunen overtar ansvaret:
Det må være et offentlig ansvar at alle borgere får en verdig begravelse uansett tro og/eller
livssyn. Kommunen må derfor ha ansvaret for gravferdsdriften.

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 og ha det økonomiske ansvaret
Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Kommentar:
Det er nødvendig med en særordning i forhold til verneverdige og fredede kirker.


