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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til horingsinstansen: ..„ bOGo....

ct -sak
Navn på høringsinstans: Tjølling menighetsråd

Larvik Prosti
Tunsberg bispedømme
Tjølling menighetsrådhar avgitt sine svar på spørsmåleneangåendeStatenog Den norske kirke i
menighetsrådsmøte 14.11.06
Det var 8 stemmeberettigetilstede i møtet.

Typehøringsinstans
Kommune
Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Prost/biskop
Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke

Annen offentlig instans
Annen privat instans

1. Hvilke overordnedeprinsipperbør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?
Vi støtter prinsippet om tros og livssynsfrihet, og prinsippet om ikke diskriminering
opprettholdes.

2. Den norske kirke som statskirke:
Bør avvikles.

Besøksadresse
Tjøllingvollen
3280 Tjodalyng

Postadresse
Postboks 258 Sentrum
3251 Larvik

Telefon
33173000
3312 42 80

Telefaks
3313 0722
33177762

Bankkontonr .

2540.21.00918

Organisasjonsnr . 976 990 757
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3. 1hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
Den norske kirke bør være forankret i en egen kirkelov vedtatt av stortinget.
Rammen for denne bør likevel ligge i grunnloven hvor det bør være en omtale av det
kristne verdisystemet.

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
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

Den norske kirke bør ha en offentlig finansiering uten medlemsavgift. Dette er den beste
måten å sikre at prinsippet om at dåpen kvalifiserer til medlemskap opprettholdes.

5. Hvordanbør valgordningeneog demokratietvære dersom
statskirkeordningen avvikles?
Valgordningene bør være som i dag
Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
Vet ikke / ønsker ikke å svare

Valgordningen bør være som nå, men det bør gjøres grep for å øke valgdeltagelsen.

6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bør i så fall stå i § 2

(eller i en annen paragrafl i Grunnloveni tillegg til prinsippetom
religionsfrihet?
(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)

B

Ingen tillegg

De politiske prinsipper som statsforfatningen
menneskerettighetene

bygger på; så som demokrati, rettstaten og

Det kristneog humanistiskeverdigrunnlaget
Det humanistiskeverdigrunnlaget
At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
Vet ikke / ønsker ikke å svare

Besøksadresse
Tjøllingvollen
3280 Tjodalyng

Postadresse
Postboks 258 Sentrum
3251 Larvik

Telefon
33173000
33124280

Telefaks
33130722
33177762

Bankkontonr.

2540.21.00918

Organisasjonsnr . 976 990 757

DIN NORSØ HIRKE
TjøDingmenighet
Dato :

30 november 2006

J.nr.

Arkivnr.

I en paragraf i Grunnloven som erstatter nåværende § 2 bør det stå: Den kristne
humanistiske Arv forbliver Statens Verdigrunnlag. Nåværende§ 16 erstattes med

følgende: Det paahviler Statens Myndigheter at legge Forholdene til Rette for at Den
Norske Kirke og andre Tros- og livssamfund gives Adgang til at utøver deres Virksomhed
i Henhold til deres Egenart. I tillegg bør det være henvisning til en egen lov om Den
norske kirke der det kan hete: Nærmere Bestemmelser om Den Norske Kirkes ordning
fastesettes ved lov.

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Den lokale kirke (menighetsrådeller kirkeligfellesråd)
Kommunen

Vet ikke / ønsker ikke å svare

Kommunen bør stå ansvarlig for gravferdsforvaltningen.

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Den lokale kirke bør eie kirkebyggeneog ha det økonomiske ansvaret
Den lokale kirkebør eie kirkebyggene, og kommunenbør ha det økonomiskeansvaret
Kommunenbør eie kirkebyggeneog ha det økonomiske ansvaret
Vet ikke / ønsker ikke å svare

I utgangspunktet bør den lokale kirke stå som eier og bør også stå økonomisk ansvarlig.

Likevel bør kommunen bidra med økonomisk støtte fordi det er snakk om bygninger som
er en viktig del av vår kulturskatt. Sett i sammenheng med at vi ønsker at kommunen bør
ha ansvaret for gravferdsforvaltningen, tilsier dette også at det bør være en form for
kommunal støtte til bygningene som blir brukt i tilknytning til gravferdene. Kirkebygg
som er verneverdige / fredet, bør ivaretas av statlige midler som en del av den norske
kulturskatt.

Larvik 29.11.06

r Tjølling

Halsen Menighetsråd

Arne Sørlie
- sogneleder

Besøksadresse
Tjellingvollen
3280 Tjodalyng

Postadresse
Postboks 258 Sentrum
3251 Larvik

Telefon
33173000
3312 42 80

Telefaks
3313 0722
3317 7762

Bankkontonr .

2540.21.00918

Organisasjonsnr . 976 990 757

