Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans : Norges Kristelige student og skoleungdomslag
Type høringsinstans
LJ

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

Svar:
NKSS som en ungdomsorganisasjon

som også arbeider

tett sammen

med den Norske

Kirke har valgt kun å uttale seg om overordnede og prinsipielle spørsmål. For oss er
det prinsipielt viktig at det er den Norske kirke selv om må får utforme ulike
ordninger knyttet til struktur, valgordninger med mer. Vi legger til grunn følgende
prinsipielle

holdninger

i denne høringen.

1. Alle tros- og livssynssamfunn

bør ha full frihet til å lede, definere

sitt tros og

læreinnhold og gi uttrykk for sin tro/ lære i det offentlige rom.
2. Alle tros/ livsynssamfunn

organisasjonsstruktur,

bør selv ha rett til å fastsette

sin egen

valgordninger og sine liturgier.

3. Staten bør beskytte tros- og livsynssamfunnenes

rettigheter og gi økonomisk

tilskudd til drift av disse.
4. Den norske kirke må defineres og vurderes som et trossamfunn med rett til å
styre seg selv, fastsette

sin lære og til selv å ansette sine ledere. Vi har ikke

tatt standpunkt til hvilken ordning i forhold til staten som vil være den beste,
men ser at med vår prinsipielle holdning må det enten være ved en egen
kirkelov gitt av Stortinget eller regulert gjennom lov om trossamfunn
5. En tros- og livssynspolitikk

i Norge må ta utgangspunkt

i at Norge er en

pluralistisk stat - som gir rom for ulike tros- og livssynssamfunn. Samtidig er
det naturlig at grunnloven forankres i kristne og humanistiske verdier. Disse
verdiene er både ut fra historie og faktisk virkelighet fundamentet for det
norske samfunn. Det tar og på alvor at det store flertall av den norske
befolkning er medlemmer at et kristent trossamfunn.

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
0

o
®

Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Lov om trossamfunn

Vet ikke / ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
a

Offentlig finansiering uten medlemsavgift

Vet ikke / ønsker ikke å svare
5. Hvordan bør valgordningene
statskirkeordningen
0

Valgordningene

og demokratiet være dersom

avvikles?

bør være som i dag

2

a

Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer

®

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)
Ingen tillegg
De politiske

prinsipper som statsforfatningen

bygger på; så som demokrati,

rettstaten og menneskerettighetene
®

Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Det humanistiske verdigrunnlaget

o

At Den norske kirke er en evangelisk -luthersk

kirke

Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelt annet: Vi ser det som naturlig at grunnloven forankres i det kristne og
humanistiske verdigrunnlag.

Dette kan begrunnes- både i historie og tradisjon og i

den faktiske realitet der den store majoritet er medlemmer i et kristent
trosssamfunn.

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen
Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
0

Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret

0

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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