
Til : Kultur-  og kirkedepartementet,  Kirkeavdelingen,
Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo. '

Dato: 30. november 2006
..

NOU 2006 :  2 Staten og Den norske  kirke  -  høringsuttalelse

Navn på høringsinstans:

Humanistiske sosialdemokrater; www.humsos.no
En innen  arbeiderb

Type  høringsinstans

Kommune

LI Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Prost/biskop

LI Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

LI 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:  Menneskerettighetene som grunnlag samt forhold som likeverd  for livssyn,
gjensidig religionsfrihet /  frihet til  å  leve ut sitt livssyn /  frihet fra  religion  i offentlige
institusjoner, og offentlig likebehandling  av tros- /livssynsorganisasjoner - skal være de
overordnede  prinsipper  for tros- og livssynspolitikken.

2. Den norske kirke som statskirke:

Bør fortsette
® Bør avvikles

0 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 bør Den norske kirke finansieres?

0 Gjennom medlemsavgift
IJMedlemsavgift  med noe støtte fra det offentlige

0 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?

0 Valgordningene bør være som i dag
Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer

® Ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:
VI GÅR UT I FRA AT MED SPØRSMÅLET MENES MULIG VALGORDNING I EN
FRISTILT KIRKE? SVAR: DETTE MÅ DET AKTUELLE KIRKESAMFUNN
BESLUTTE SELV.

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)

Q Ingen tillegg

®De politiske prinsipper som statsforfatningen  bygger på ;  så som demokrati ,  rettstaten
og menneskerettighetene
o Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget

Det humanistiske verdigrunnlaget
Q At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Q Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
® Kommunen

Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og  forvalte  kirkebyggene?

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



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

Humanistiske sosialdemokrater mener for øvrig at:

1. Vi ønsker religiøse formålsparagrafer og religiøs praksis ut av offentlige skoler og
barnehager. Intensjonene om et inkluderende KRL-fag ble umuliggjort under de
rådende forutsetninger.

2. Vi ønsker offentlig eierskap av alle kirkegårdene/gravlundsarealene.
Dette for å unngå at mennesker med ulik religiøs tro eller ikke tro må gravlegges
på gravlunder som er eid av en trosmenighet; Den evangelisk Lutherske menighet
(Norske kirke).

3. Vi ønsker  grunnlovshjemling av det offentliges ansvar for lokalt tilgjengelige
livssynsnøytrale seremonilokaler.

4. Vi finner det uakseptabelt at religiøst begrunnet diskriminering av kjønn, livssyn og
legning kan begås av et organ tilknyttet staten.

5. Vi ønsker inkluderende og samlende minnesmarkeringer ved sorg i offentlige
skoler og ved offentlige markeringer i forbindelse med nasjonale og internasjonale
katastrofer. Når det offentlige arrangerer slike markeringer på et religiøst
verdigrunnlag (gudstjenester) opp- lever store deler av befolkningen seg oversett
og ignorert under krise.

6. Kirken har en uforholdsmessig stor rolle som premissieverandør i
høringsprosessen. Det er fellessamfunnets og statens forhold til religion og til
Dnk/kirken som burde være premissene i debatten, og ikke de indre forhold i
kirken eller hva kirken selv mener er best for den selv. Arbeiderpartiet bør ha tillit
til at landets tros- og Iivssynssamfunn kan administrere sine interne forhold.

Se for øvrig våre nettsider www.humsos.no for ytterligere klargjøring og synspunkter i
saken.

Med vennlig hilsen

Hurra  stiske  sosialdemokrater

Vinj  r lederft ,
www.humsos.no


