åx2 337
DEN NORSKE KIRKE
Namsos menighetsråd
}kile W..._5"D

.I ...... B- h .............

.E

Christiansensv. 8
7800 NAMSOS

Tlf: 74216440

Kultur- og kirkedepartementet
Postboks 8030 Dep.
0030 OSLO

Faks: 74216441

Namsos kirkekontor 20.10.2006
Vår saksbehandler: Mai-Britt Skaret
Vår ref.: 06/00042-001
Arkivkode: 000

NOU 2006: 2 STATEN OG DEN NORSKE KIRKE - HØRINGSUTTALELSE
NAMSOS MENIGHETSRÅD

FRA

Vi viser til departementets brev til høringsinstansene 24.04.2006.
Namsos menighetsråd behandlet utredningen og utarbeidet høringsuttalelse i sitt møte 18. oktober.
Menighetsrådets 7 medlemmer deltok i behandlingen.
Høringsuttalelsen fra Namsos menighetsråd følger vedlagt.

Med hilsen

Karl Faanes
Leder Namsos menighetsråd

Vedlegg : Utfylt skjema " Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene"
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans :
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Type høringsinstans

0 Kommune
® Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd

Q Prost/biskop
[] Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Frivillig organisasjon innenfor pen norske kirke

[] Annen offentlig instans
[] Annen privat instans
1. Hvilke overordnede

prinsipper bør ligge til grunn for tros- og

livssynspolitikken?
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2. Den norske kirke som statskirke:

[]3 Bør fortsette
© Bør avvikles
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
[3] Grunnloven

Egen kirkelovvedtattavStortinget
Lov om trossamfunn

Vet ikke / ønsker ikkeå svare
4. Hvordan bor Den norske kirke finansieres?
Q Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige

[] Støttefra det offentligeog mednoe medlemsavgift
© Offentligfinansieringutenmedlemsavgift
Vet ikke / ønsker ikkeå svare

1

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statakirkeordningen

avvikles?

Valgordningene bør være som i dag
Q Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
L] Vet ikke I 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,

rettstatenog menneskerettighetene
©
[]
Q
0

Det kristne og humanistiskeverdigrunnlaget
Det humanistiskeverdigrunnlaget
At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
© Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
[ Kommunen

Vet ikke / ønskerikke å svare
8. Hvem bør eie og forvaltekirkebyggene?
[ Den lokalekirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiskeansvaret
© Den lokalekirke bør eie kirkebyggene, og kommunenbør ha det økonomiske
ansvaret
Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiskeansvaret

[ Vet ikke / ønskerikkeå svare
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