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Hasle menighetsrad
1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?
a. Bygge på flerkulturelt samfunn - behandle alle med respekt
b. Flere religioner i samfunnet
c. Likeverdig
d. Trosfrihet
e. Ivareta kristne tro og historie
f. Ingen må føle seg overkjØrt
g. En bekjennende og misjonerende kirke. Tro på at det finnes en gud.
h. Ta vare på historien om at vi har den gode gamle kirken. Være som
vi er

i.
j.

Avgjørelser bør ligge i kirken
DNK må ha en særstilling i samfunnet

2. Den norske kirke som statskirke: bør fortsette, avvikles eller vet ikke?
a. Bør beholde (gudmund) klarer kirken å styre seg alene dersom vi
skiller stat og kirke. Fare at det bare blir en "lukket samfunn". Redd
for en kirke som blir for konservativ
b. Bør avvikles (kjersti, bendik)
c. Redd for å få en kirke son ikke lar en være konservativ
d. Medlemstallet faller uansett valg - men vil stabilisere seg
e. Fortsette: 5 (under forutsetning av selvstendig styre)
f. Avvikles: 2
g. Vet ikke: 2

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
a. Grunnlov: 3 - ligge føringer om at Norge er et Kristent land
b. Egen kirkelov vedtatt av stortinget: 6
c. Lov om trossamfunn:
d. Vet ikke
4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
a. Sidestilles med de andre trossamfunn med bakgrunn på medlantall
og at vi kommer i særstilling i forhold til vår kultur
b. Melemsavgift: 0
c. medlemsavgift
d. offentlig støtte uten medlemsavgift (6)
5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles
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a. Være som i dag: 0
b. Øke bruk av direkte valgt: 5
c. Vet ikke: 1
d. Eventuelle andre ordninger: nei
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?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

7. Hvem
a.
b.
c.
d.

Statens ansvar å ta vare på den kristne kulturarv
Ingen tillegg:
Politiske prinsipper: 1
Kristne og human: 4
Humanistisk : 0
Dnk : 0

bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Lokale kirke: 5
Kommunen: 5
Vet ikke
Delt ansvar mellom kommune og kirken ut fra medlem eller ikke.

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
a.
b.
c.
d.

Avsluttet: 22.40

Den lokale kirke bør eie og ha øk ansv: 4
Lokale kirke eie og komm Øk ansv: 3
Komm eie og øk annsv: 1
Det må følge bevillinger sammen med pålegg. Vi må få et større
selvstyre. Vi må med det gi fra oss noe ansvar.
De gamle kirkene er ikke DNK sitt ansvar å drifte de verneverdige/
eldre - kulturarv et felles ansvar.

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans
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Type høringsinstans
Kommune

0

® Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Prost/biskop
] Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
0 Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
] Annen offentlig instans
n Annen privat instans

1. Hvilke overordnede prinsipper bor ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?
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2. Den norske kirke som statskirke:
® Bør fortsette
[] Bør avvikles
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
] Lov om trossamfunn
F] Vet ikke / ønsker ikke å svare
4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
0 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
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5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen

avvikles?

Valgordningenebørvære som i dag
[

Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:

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)
Ingen tillegg
De politiske prinsippersom statsforfatningen bygger på; så som demokrati,

rettstatenog menneskerettighetene
® Det kristne og humanistiskeverdigrunnlaget
Det humanistiskeverdigrunnlaget
U At Den norske kirke er en evangeiisk -luthersk kike
Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:
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7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen
Ø

Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiskeansvaret
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
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