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HØRING  STATEN  OG DEN NORSKE  KIRKE
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Oslo 12. oktober 2006

Det Norske Diakonforbund avgir med dette høringssvar relatert til de åtte spørsmålene som er
nedfelt i høringsbrevet av 26. april  2006.
Skjemaet med avkryssing på de åtte spørsmålene følger vedlagt.

Spørsmål 1:
HVILKE OVERORDNEDE PRINSIPPER BØR LIGGE TIL GRUNN FOR TROS- OG
LIVS SYNSPOLITIKKEN?

- Tro og livssyn er en viktig del av det offentlige rom.
- Tros- og livssynssamfunnene/organisasjonene må kunne ha forutsigbare driftsrammer

uavhengig av politiske prioriteringer/politiske skiftninger.
- Staten må legge til rette for at det er tilgjengelig høvelige seremonilokaler.
- Det må legges til rette for gode praktiske løsninger som ivaretar innbyggernes ulike

behov i et livssynsmessig mangfoldig samfunn.

Spørsmål 2:
DEN NORSKE KIRKE SOM STATSKIRKE?
Her har vi svart "Vet ikke/ønsker ikke svare".
Vi finner  det, ut fra foreliggende materiale, vanskelig å svare konkret på dette.

Spørsmål 3:
I HVILKEN LOV BØR DEN NORSKE KIRKE VÆRE FORANKRET?
Vi har svart  at Stortinget bør vedta en egen  kirkelov.

Spørsmål 4:
HVORDAN BØR DEN NORSKE KIRKE FINANSIERES
Vi mener kirken bør finansieres av det offentlige, uten medlemsavgift.
Uansett.hvor lang tide det vil måtte ta å avklare stat-kirkerelasjonen vil vi se det som tjenlig
om man starter utredning på å sikre kirken en økonomi. Det i dag hovedsak todelte bør
avløses av et enhetlig opplegg.
Vi ønsker ikke at det skal etableres noen form for livssynsavgift og vi kan heller ikke se at
dette er en sak som skal presenteres på ligningsattesten.
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Spørsmål 5:
HVORDAN BØR VALGORDNINGENE OG DEMOKRATIET VÆRE DERSOM
STATSKIRKEORDNINGEN AVVIKLES?
Vi har svart  "vet ikke/ønsker ikke å svare"  .  Imidlertid ønsker vi å peke på to forhold som må
være tilstede uansett  hvilken  kirkeordning en ender med;

- valgene og demokratisystemet må oppfattes å være hensiktsmessig
- når valgrundene går må det være reelle valg. Når det gjelder menighetsrådsvalg

foreslår vi at nåværende listeopplegg , hvor  det er automatikk i at de som står øverst får
stemmer på de listene det ikke er gjort endringer på, tas bort.  Det foreslås erstattet med
lister hvor  det aktivt  krysses av på x antall kandidater.

Spørsmål 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 har vi krysset av  på " de politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på, så som
demokrati,  rettsstaten og menneskerettighetene"  og "Det kristne og humanistiske
verdigrunnlaget" .
Vi mener at  paragrafen ved en eventuell endring må sikres en bred forankring.

Spørsmål 7:
HVEM BØR HA  ANSVARET FOR GRAVFERDSFORVALTNINGEN?
Vårt svar: "Vet ikke/ønsker ikke å svare".
Hovedsaken er at gravferdsforvaltningen løses på en god og tjenlig måte og at forvaltningen
sikres økonomi til å driftes skikkelig.

Spørsmål 8:
HVEM  BØR EIE  OG FORVALTE KIRKEBYGGENE?
Vårt svar: "Vet ikke/ ønsker ikke å svare".
Hovedsaken er at kirkeforvaltningen løses på en god og tjenlig måte og at forvaltningen sikres
økonomi til å driftes skikkelig.
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans : J)eT L 1, t- v4C' 3 ; lv (

Type  høringsinstans

n Kommune
Q Menighetsråd/ kirkelig fellesråd/ bispedømmeråd
Q Prost/ biskop
Q Tros-  eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
© Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Q Annen offentlig  instans
[ Annen privat instans

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

Svar:

2. Den norske kirke som statskirke:

Q Bør fortsette
Q Bør avvikles
[] Vet ikke /  ønsker ikke å svare

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?

Q Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

Q Lov om trossamfunn
Q Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke  finansieres?

[] Gjennom medlemsavgift
Q Medlemsavgift  med noe støtte fra det offentlige
Q Støtte fra  det offentlige og med noe medlemsavgift
® 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
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 religionsØet?

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

[] Ingen tillegg
Q 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?

Q Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Q Kommunen
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

Den lokale  kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Fl 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


