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Høyringssvar Staten og Den norske kyrkja
Ørskog sokneråd har i møte 04.10.06 handsama spørsmåla om forholdet mellom Staten og
Den norske kyrkja.
Soknerådet opplevde at det var mange spørsmål som var for lite utgreidd. Det kunne difor
vere vanskeleg å vite kva føresetnader ein skulle legge til grunn for svara.
Ørskog sokneråd har brukt spørjeskjemaet, og ser dei ulike svara som der er kome fram, som
sitt høyringssvar.
Felles for alle svara var eit ønskje om at kyrkja skal nå ut til eit så breitt lag av folket som råd.
Kva som vil vere den beste måten å nå dette målet på, er det ueinigheit og usikkerheit om.
Med helsing
Ørskog sokneråd
Øyvin Danielsen
Leiar
Phrv+d
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Kopi til:
Kyrkjerådet
Møre bispedømeråd

Adresse:
Kyrkjevegen
6240 Ørskog

Tlf.: 70270498 / 97987520
Fax: 70270992
e-post: orskog@kirkeserver.no

Org.nr.: 976997212
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Staten og Den norske

kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans : Ørskog sokneråd
Type høringsinstans
0 Kommune

x0 Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd

o Prost/biskop
eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
o TrosFrivillig
organisasjon innenfor Den norske kirke
o Annen offentlig
instans
o
n Annen privat instans
1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?
Svar:
Staten bør ved alle ordningar føre ein aktivt støttande religionspolitikk

2. Den norske kirke som statskirke:
Bør fortsette (7 røyster)
xfl Bør avvikles (3 røyster)
x0

0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
(7 røyster)
av Stortinget (2 røyster)
xfl Lov om trossamfunn (1 røyst)
xLl Grunnloven

x0 Egenkirkelovvedtatt

n 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
x0
x0
x

Offentlig finansiering uten medlemsavgift
Vet ikke / ønsker ikke å svare (1 røyst)
Livssynsavgift (2 røyster)

(7 røyster)

5. Hvordan bor valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?
x0
x0
x0

Valgordningene bør være som i dag ( 4 røyster)
Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer (2 røyster)
Vet ikke / ønsker ikke å svare (4 røyster)

Eventuelle andreordninger:
UAVHENGIG AV KYRKJEORDNING ØNSKJER SOKNERÅDET AT DET BLIR
UTREDA FORSKJELLIGE VALORDNINGAR SOM GIR STØRRE VALDELTAKING

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

Q De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene
x0 Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget (SAMRØYSTES)
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?

X[] Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
n

(SAMRØYSTES)

Kommunen

0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
o Den lokale kirke
kirke bor eie kirkebyggene , og kommunen bør ha det økonomiske

XD Denlokale

ansvaret (8 RØYSTER)
0 Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
XD Vet ikke / ønsker ikke å svare (2 RØYSTER)
SOKNERÅDET OPPLEVER MYKJE USIKKERHEIT RUNDT ØKONOMIEN. OG
SYNEST DIFOR DET ER VANKELEG

Å SVARE PÅ MANGE AV SPØRSMÅLA.

