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Kultur og kyrkjedepartementet
Kyrkjeavdelinga
Postboks 8030 Dep

0030 Oslo

Ulvik den , 28. september 2006

NOU 2006: 2 Staten og Den norske kyrkja - Høyring

Sender vedlag Ulvik Sokneråd (Ulvik Kyrkjelege Fellesråd) sin uttale i saka om Staten og
Den norske kyrkja.

Med helsing
Ulvik Sokneråd'

Nina Fjel ?1,'
Kyrkjeverje/ dagleg leiar

Tlf. 56526800

Fax. 56526909

E-post : kyrkleverjena ulvik.konunune.no

ULVIK SOKNERÅD
Storøyni 6
5730 Ulvik

Omframt

møte i Ulvik Sokneråd onsdag 13.09.06 kl. 13.00

Desse møtte: Odd Hammer, Ansgar Asperheim, Steinar I. Bergo, Frode Bilsbak, Dag Øivind
Østereng.
Prost Knut Knutsen fyrste del av møtet. Kyrkjeverje Nina Fjeld -sekretær.
Desse hadde meldt forfall: May Britt Øydvin, Sigrid Manger, Finn Johan Gjerde, Bjørn Inge
Aarsand

Sak
TILHØVET MELLOM
HØYRINGSFRÅSEGN

STATEN OG DEN NORSKE KYRKJA FRÅ ULVIK SOKNERÅD.

1. Kva slag overordna prinsipp bor liggja til grunn for trus- og
livssynspolitikken?
Ulvik Sokneråd sluttar seg til Bjørgvin Bispedømeråd sin uttale, og har desse tillegga.
Trus- og livssynspolitikken må leggja til grunn den historiske kontiniuteten i Nasjonen,
som Den norske kyrkja og kristendomen representerer.
Trus- og livssynssamfunna (inkludert Den norske kyrkja) sin sjølvråderett når det gjeld
spørsmål om leiarskap og lære.
Ein aktivt støttande statleg religionspolitikk.
Viser til NOU 2006:2 pkt. 5.6.2 Staten sin trus- og livssynspolitikk
Som ivaretek Den norske kyrkja si særstilling.

6. Dersom statskyrkja vert avvikla , kva bor i så fall stå i § 2 (eller i ein annan
paragraf ) i Grunnlova i tillegg til prinsippet om religionsfridom?
Den norske kyrkje si særstilling i nasjonen skal koma til uttrykk i lov om trussamfunn.

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans

:
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Type høringsinstans
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0
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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:

2. Den norske kirke som statskirke:
© Bør fortsette
l
® Bør avvikles y
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
2
Vet ikke / ønsker ikke å svare
4. Hvordan

bor Den norske

kirke finansieres?

{] Gjennommedlemsavgift
Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige l
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift 3
Offentligfinansiering uten medlemsavgift
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
1

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

9

Valgordningene bør være som i dag L
[ 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 3
Det humanistiske verdigrunnlaget
At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke 2
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
® Kommunen
2
[ Vet ikke / ønsker ikke å svare

3

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

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

2

