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NOU 2006:  2 Staten og Den norske  kirke -  høring

Vedlagt følger svarskjema med høringsuttale fra Prosten i Indre Nordmøre.
Høringsuttalelse er ført inn som kommentar under pkt. 1 i skjemaet.
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Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål til høringsinstansene

Navn på  høringsinstans :  Prosten i Indre Nordmøre

Type  høringsinstans

0 Kommune

0 Menighetsråd/ kirkelig fellesråd /bispedømmeråd

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

Q Frivillig  organisasjon innenfor Den norske kirke
Annen offentlig  instans

[  Annen privat instans

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

Svar:
RELIGIONSFRIHETSPRINSIPPET, BÅDE SLIK AT ALLE HAR OG OPPLEVER AT DE
HAR LIKESTILT RETT TIL RELIGIONSUTØVELSE, OG AT ALLE RELIGIONER OG
TROSSAMFUNN HAR SJØLVSTENDIG STYRINGSRETT [ ALLE INDRE SAKER.
OGSÅ STYRINGEN AV DEN NORSKE KIRKE BØR ORGANISERES ETTER DE
SAMME PRINSIPPENE.

Utfyllende kommentar:
En opprettholdelse av dagens statskirkeordning er ingen forutsetning for å kunne
beholde en åpen og inkluderende kirke.
Både en lovforankret folkekirke og en fri folkekirke kan organiseres slik at den er
landsdekkende og demokratisk og åpen for alle døpte .  Jeg har tro på at en videre
utvikling av modeller NOU 2006:2 har skissert for dette vil kunne gjennomføres og en
folkekirke kan fungere med en annen organisering av forholdet til staten enn i dag.

Prinsipielt vil en fri folkekirke best ivareta religionsfrihetsprinsippene som bør legges
til grunn .  Men en organisering etter flertallsforslaget fra Gjønnes-utvalget ,  vil være det
den mest samlende endring ,  og den som i dagens situasjon kan la seg gjennomføre uten
splittelse og vesentlig avskalling av medlemmer.

Det er misvisende at dette forslaget beskrives som en oppløsning av statskirken.
"Endret relasjon til staten" vil være en mer dekkende beskrivelse. I omtalen av
høringsresultatet vil en slik beskrivelse kunne bidra til en mer nyansert debatt om
realitetene i forslaget.



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
Vet ikke /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan bor Den norske kirke finansieres?

Q Gjennom medlemsavgift

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

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

Valgordningene bør være som i dag
® Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
0 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 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
Q 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)
0 Kommunen
r-] Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bor 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

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


