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STATEN OG  KIRKEN  -  HØRING

Vedlagt mitt høringssvar.

DOMPROSTEN I NIDAROS
Med vennlig hilsen

k
Knut Andresen4v1G,
Domprost

Adresse kontor:  Adresse privat:
Kongsgårdsgt. 2 St. Jorgensveita6 8
7013 TRONDHEIM 7013 TRONDHEIM

Telefon: Telefax:
Arb. : 73 53  84 80  73 338490
Priv.: 73 52 33 90 .
!Mob,: 90 74 12 06

E-post:
knut.andresen a nidarbsdomenno
kea-ufa Jc2i.net  (privat)
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NIDAROS DOMKRK MENIG

Staten og Den norske kirke - Spørsmål  til haringsin osene

Nava  på høringsinstans:

1»e  hørlt msinslans

Q Kommune
MenighetsrådØkelig fellesråd/ bispedømmeråd
Prost/ biskop

[] Tros-  eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Q Frivillig organisasjon innenfor Den norske Øke
Q Øen offentlig  instans
Q Annen privat  instans

1. Hvilke  overordnede prinsipper  ber lime til  grunn for tron- og
livssynapolitikken?

SIDE 02

Svar

2. Den norske kirke som morke:

Q Bør fortsette
Q Ber  avvikles
Q Vet ikke  / ønsker ikke å svare

3.  1  hvilken  lov bar  Den norma lirke  være  forankret?

Grunnloven
Egen  kirkelav  vedtatt av Stortinget

Q Lov om  trossamfimn
[] Vet ikke /  ønsker dike å svare

4. Hvordan bar Den norske kirke finansleree?

Q Gjennom  medlemsavgift
Q Medlemsavgift  med noe støtte  fra det  offentlige

Støtte  Ø det  offentlige og med noe medlemsavgift
Offentlig finans~  uten medlemsavgift
Vet ikke  / ønsker ikke å svare
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5. Hvordan bør v oråninggne og  demokratiet være  dersom
øtatø 6ri(eordningen avvikles?

Valgordningene bør vavre som i dag
Øke bruken av  direkte  valg til kirkens besluttende organer
Vet Ikke  I ønsker tikke å svare

Eventuelle andre ordninger,

6. Dersom  ~kirkeordningen  avvikle.,  hva  bør i så faU sti i $ 2 (eller i en
annen paragraf)  i oven i tillegg  til primet om  relglonafihet?

(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)

[] Ingen tillegg
[] De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på;  så s= demokrati,

rettstaten og menneskerettighetene
ø Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget

Det  humanistiske verdigrunnlaget
] At Den norske  Øke er en evangelisk luthersk kirke

[] Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelt  annet

7. Hvem ber ha  ansvaret  for gravfe r dsåorvaltningea?

Den lokale kirke  (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)

HKommunen
Vet ikke  / ,ønsker ikke å svare

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 ber ha det økonomiske
ansvaret

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


