Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
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Kommune
[Z Menighetsråd/ kirkelig fellesråd/ bispedømmeråd
[ Prost/ biskop
[] Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
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[] Frivilligorganisasjon innenforDen norske kirke
Annen offentlig instans
0 Annen privat instans
1. Hvilke overordnede
livssynspolitikken?

prinsipper bør ligge til grunn for tros- og

Svar:

Ø

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
® Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
[ Lov om trossamfunn

[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

[

Gjennommedlemsavgift

[] Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige

® Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
[] Offentligfinansiering uten medlemsavgift
[

Vet ikke / ønsker ikke å svare
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5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?
® Valgordningene bør være som i dag
[ Øe bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
[ Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelle andre ordninger:
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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,

rettstatenog menneskerettighetene
© Det kristneog humanistiskeverdigrunnlaget
Det humanistiske verdigrunnlaget
[] 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?

® Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen

0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
0 Den lokalekirkebør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
© Den lokalekirkebør eie kirkebyggene, og kommunenbør ha det økonomiske
ansvaret

Q Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiskeansvaret
[ Vet ikke / ønskerikke å svare
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Staten og Den norske kirke -- høringssvar fra Gjemnes menighetsråd.
1.Overordnede prinsipper som skal ligge til grunn for statens tros- og
livssynspolitikk.
Følgende punkter ansees som viktige:
• Tros- og livssynsfrihet for alle
• Sikre ei landsdekkende kirke med likeverdig betjening over alt
• Staten bør drive en aktivt støttende livssynspolitikk
• Selv om vi går inn for tros- og livssynsfrihet for alle, bør det fremdeles knyttes
særskilte bånd mellom staten og Dnk.
2. Dnk som statskirke.
Dnk som statskirke avvikles
3. Lovforankring.
Menighetsrådet går inn for at Dnk gis en særstilling gjennom egen kirkelov vedtatt av
Stortinget, og med forankring i grunnloven.
4. Finansiering.
Støtte fra det offentlige med en begrenset medlemsavgift.
5. Valgordning og demokrati .
Dagens demokratiske valgordning bør videreføres med direkte valg til menighetsråd og
indirekte valg til fellesråd, bispedømmeråd og kirkemøte.
Det bør legges til rette for samkjøring mellom stortigsvalg og menighetsrådsvalg for om
mulig å øke valgoppslutningen.
6. §2 i Grunnloven.
Paragrafen bør markere både det kristne og humanistiske verdigrunnlaget.
7. Ansvar for gravferdsforvaltninga.
Vi går inn for å beholde dagens ordning der kirkelig fellesråd administrerer gravferder og
gravplasser.

Men det bør legges retningslinjer for at alle uansett religion og livssyn får gravferd etter
sin overbevisnig.
8 Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Den lokale kirke bør fremdeles eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske
ansvaret. Det bør opprettes en statlig ordning/garanti for at fredede og verneverdige kirker
blir tatt vare på, samt en garanti for at ingen kirker må stenges.

