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Staten og  Den norske  kirke -Spørsmål  til høringsinstansene

Navn på paringsinstans:

Type  horingsinstans

Kommune
bleniglnetsråd/ lcirlceli,  fellesråd/ bispedønuneråd
Prost/biskop

Fl Tros-  eller  li-,,, ssynssamfuum utenfor Den norske kirke
0 Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke

Annen offentlig instans
.Annen privat instans

1. Hvilke overordnede prinsipper bor ligge til grunn for tros- og
liv,ssynspolitikken?

4 stemmer for 1 stemme mot.

Svar:

•  Likebehandling av religions-,  tros-  og livssynssamfunn.
• Aktivt støttende politikk overfor organisert religiøs og

livssynsmessig aktivitet ved offentlig finansiering av dette som
felles goder.

2. Den norske kirke som statskirke:
ste muer for alternativ 1, 2 stemmer for alternativ 2

or tol se P
Bor avvikles
Vet ikke / ønsker ikke å svare

3.  jhvilken  lov b r De norsk kfr e  yæ re  fosnkr ?
3 stemmer  ̀or alternativ 1,2 stemmedor alternativ 2
Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Lov om  trossanmfun n

0 Vet ilske / ønsker ilclke å svare

'`$5' r 8r'lårri 's'imer for alternativ 4
0 Gjennom iiiedlemsavgift

0 Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige

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



5. Hvordan bor valgordningene og demokratiet være dersom
atsirkeordniren ikle
s emmen r attemativ 2

[] Valgordningene bor være som i dag
øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
Vet ikke / onsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:

Det er ønskelig med økt bruk av direktevalg til kirkens besluttede
organer.

6. Dersom statskirkeordningen avvikles, liva 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 kiss på ert eller flere alternativer)
1 stemme for alternativ 2, 5 stemmer for alternativ 3, 5 stemmer for alternativ 5

Fl Ingen tillegg
0 De politiske prinsipper som statsforfatningenkygger på; så soul demokrati,

nettstaten og menneskerettighetene
Det kristne og humanistiske verdigrcuuilaget
Det humanistiske verdigrunnlaget

Q At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke

o Vet ikke / Ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

Det bør være en referanse til det kristne og humanistiske verdigrunnlag

7. Hvem bor ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Q Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)

o Konmituren

El Vet ikke ; ønsker ikke å svare

8. Hvem bor eie og forvalte kirkebyggene?

Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og lia det økonomiske ansvaret _
Den lokale kirke bor eie kirkebyggene ,  og kommunen hor ha det økonomiske
ansvaret

[ Kou monen bor eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret

El Vet ikke / ønsker  ikke å svare

De verneverdige kirkene bør være et statlig anliaaende.


