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Annen offentlig instans
Annen privat instans

1. Hvilke overordnedeprinsipperbør ligge til grunnfor tros- og livssynspolitikken?
Kommentar:
Det er viktigat samfunnetfører en aktivtstøttendetros- og livssynspolitikk
og legger til rette
for at tros- og livssynssamfunnene
får gode rammebetingelser.
Ved gjennomgangav forholdetmellomstat og kirkeer det mange hensynå ta.
I denne sammenhengen, som i så mange andre, dreier det seg om å ta med seg det som er
bra fra fortida, og tilpasseseg slik at en blir i takt med samtida.
I bygdenevåre er det et stortflertallsom tilhørerkirken, og den kristnekultur. Mange har
tilhørighet knyttet opp til kirkehus og kirkegård og det arbeid kirken står for. For oss er det
en utfordringå forstå og å ta godt vare på de som har en annen kulturbakgrunn
. Ofte kan
det å være godt kjent med og stoltover egen kulturvære det beste utgangspunktfor å forstå
og åpne for andre med uliktståsted. Usikkerhetog utrygghetliggerofte bak intoleranseog
stigmatisering
Kirkenlokaltforvalteri dag det kollektiveog ukommersielle
, som en motvekttil et rotløst
samfunn.
Kirkenhar lang samfunnskompetansesom er gjenomprøvdgjennomgenerasjoner,med
krisehåndtering
, kirkenformidlerframtidog håp når verden av en eller annen grunn raser. I
stillhetmøter kirkenmange og ivaretar en samfunnskompetansesom må sikresfor
framtida.
I dag er det en ganske storforskjellpå by og land og virkeligheteni forholdtil trospluralisme
i landetvårt. Denne ulikhetenbør også kommefram i et framtidiglovverkslik at lokal
tilpasninger mulig. Det trengs ulike løsningerfor Nordmøreog Oslo.
En ny lov må være fleksibelog gi rom for ulikheterslik at alle kan føle seg respektertog
ivaretatt, samtidigsom vi må se og ta vare på den rike kulturarvenog levende tradisjonvi
har.
"Livssynsnøytrale
løsninger" er ikke ønskelig, det bør heller legges opp til rom for ulik
livssynsutfoldelse
og gjensidigtoleranse. Polariseringog stigmatiseringer en trusseli
forholdtil verdivalg.
Vi ønsker at landet vårt skal ha verdiparagraferi grunnloven. Og lover som regulererkirken.
Som basis for fremtidens kirke forutsetter vi at kirken fortsatt skal bygge på det trosgrunnlag
Den norske kirke har i dag.
For en fremtidig kirke ønsker vi at følgendepremisser skal leggestil grunn:

Kirkenskal være åpen og ha plassfor alle kirkensmedlemmerog rom for ulike grader
av trosengasjementog deltakelse. Det skal være rom for ulike meningerog
oppfatninger. Det skal være både en hverdagskirkeog en høytidskirke,som møter folk

derde er.
>

Kirken skal være landsdekkende, det skal være tilgangtil gudstjenesterog kirkelige
handlingeri hele landet. Den lokale kirkeskal beholdes.Kirkenskal ha nærhet til sine
medlemmer, med mulighetfor lokale variasjonerog forskjelligetilpassninger.Samtidig
må gudstjenesterog liturgiervære gjenkjennelig
, slik at medlemmenekjennerseg igjen
og føler seg velkommenselv om en kommertil en annen kirke enn den en vanligvisgår
i.

»
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Kirkensskal være samfunnsengasjert
, og ha en sentralplasssi samfunnet, politisk,
kulturelt og sosialt. Kirkenskal legge vekt på trosopplæringog diakoni. Vi ønsker at
samarbeid mellomskole og kirke skal opprettholdesog videreutvikles.Kirkenmå
sammen med stat og kommunesørgefor at den kristnekulturarvenvidereføresog
fornyes. Kirkenskal være en forkjemperfor livssynsfrihet.
Kirken skal være demokratiskoppbygd i sitt styresett. Det må sørgesfor et demokratisk

grunnlaggjennomgodevalgordninger,
gjemesamtidigsomstortings
-/kommunevalg,
elektronisk valg er også mulig. Soknet skal fortsatt være grunnleggendeenhet.
Kirkehusene eies av soknene. Staten tar over det økonomiskeansvaretfor vernede
kirkebygg.
D Kirkelig tilsatte skal ha en arbeidsgiverfor alle tilsatte. Organisasjonenskal være lokalt
tilsattog forankreti lokaltselvstyre. Økonomien styreslokalt. Kirken skal bestyre
gravferdsvesenet også i framtida , andre trossamfunn skal ha mulighet til å ha egne
gravlunder på lik linje med kirken. Dagens kompetansepå gravferdmå tas vare på. Vi
mener dette bør organisereslokalt. Gravferdsvesenet finaniseresdirektefra staten.
2. Den norske kirke som statskirke:
Bør fortsette
Bør avvikles

Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. 1hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
® Grunnloven
Q Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Lov om trossamfunn
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Q Gjennom medlemsavgift

Q Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
1 Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
Offentlig finansiering uten medlemsavgift

Vet ikke / ønsker ikke å svare
Kommentar:
Økonomienstyreslokalt.
5. Hvordan bør valgordningene
avvikles?

og demokratiet

være dersom statskirkeordningen

® Valgordningene bør være som i dag

[] Øke brukenav direktevalg til kirkensbesluttendeorganer
Vet ikke / ønsker ikke å svare

Kommentar:

Kirken skal være demokratisk oppbygd i sitt styresett. Det må sørges for et demokratisk

grunnlaggjennomgodevalgordninger
, gjemesamtidigsomstortings
-/kommunevalg,
elektronisk valg er også mulig.

6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bør i så fall stå i § 2 (eller i en annen paragraf)

i Grunnloveni tilleggtil prinsippet om religionsfrihet?
(Her kan duldere sette kryss på ett eller flere alternativer)
Q Ingen tillegg

® De politiske prinsippersom statsforfatningenbygger på; så som demokrati, rettstatenog
menneskerettighetene
Det kristne og humanistiskeverdigrunnlaget
Det humanistiskeverdigrunnlaget
At Den norskekirke er en evangelisk-lutherskkirke
Vet ikke / ønsker ikke å svare
Kommentar:
Vi ønsker at landet vårt skal ha verdiparagrafer i grunnloven.

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

o Vet ikke / ønsker ikke å svare
Kommentar:
Kirken skal bestyre gravferdsvesenet også i framtida, andre trossamfunn skal ha mulighet
til å ha egne gravlunderpå lik linje med kirken. Dagens kompetansepå gravferdmå tas
vare på. Vi mener dette bør organiseres lokalt. Gravferdsvesenet finaniseres direkte fra

staten.
8. Hvem bør eie og forvalte klrkebyggene?
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

o

Vet ikke / ønsker ikke å svare

Kommentar:
Kirkehusene eies av soknene. Staten tar over det økonomiske ansvaret for vernede kirkebygg.

