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Staten og Den norske kirke - Høring, med spørreskjema med 8 spørsmål
Skriv fra Kirkerådet av 28.06.06 ang. høring
Stat s kirke; brosjyre medpresentasjon av hovedtrekkene ved utvalgets utredning
og anbefaling

Det ble ikke sendt ut noe mer saksinformasjon i forbindelsen av andre gangs behandling av
høringsuttalelsen av Sørfold menighetsrådet. Rådet hadde en god gjennomgang av alle
spørsmålene og dokumentene i møtet av 4. oktober.
Siden forrige behandling hadde menighetsrådets leder deltatt sammen med kirkevergen på
åpent folkemøte på Fauske 24. okt. Det var Øystein Dahle fra KA som holdt foredrag om
emnet. Etter foredraget var det innlegg fra menighetsrådslederne fra Fauske og Sørfold, samt
politisk innlegg fra Fauskes politikere. Ingen politikere fra Sørfold møtte på folkemøtet. Etter
de oppsatte innleggene var det en interessant og god debatt i salen.

Til behandlingen;
Spørsmålene ble behandlet i den rekkefølge de står på skjemaet. Hver enkelt av medlemmene
i rådet ble bedt om å gi sin mening til avstemming. Representanten T. Linde måtte dra fra
møtet kl 13. 30 og deltok bare det første spørsmålet på skjemaet slik at det i
stemmegivningen er seks stemmer avgitt for første spørsmål, mens deretter er det fem
medlemmer tilstede i rådet.

Vedlegg; utfylt skjema med høringsspørsmålene.
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans:
Type høringsinstans
[] Kommune
Menighetsråd/kirkelig

fellesråd/bispedømmeråd

Prost/biskop
Q
[]
Q
[]

Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Annen offentlig instans
Annen privat instans

1. Hvilke overordnede
liivssynspol itikken?

prinsipper bor ligge til grunn for tros- og

Svar: ,5 Stemmer;
a Videreutvikle gradvis organisatorisk løsrivelse mellom kirke og stat. 11
Det vil være uheldig med kategorisk tradisjonsbrudd.
b Se på rammebetingelser, økonomi og tilsettingsprosedyrer for en mer
selvstendig kirke
c Akseptere

vidtgående

justeringer

av grunnlovsbestemmelsene

og legge tit-

rette for full religionsfrihet.
1 stemme
'.Detvises til Gjønnesutvalgets begrunnelse for tros —og religionspoliti

2. Den norske kirke som statskirke:
® Bør fortsette
1 ! Bør avvikles
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bor Den norske kirke være forankret?
Fl Grunnloven
® Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Lov om trossamfunn
Q 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
j] Offentlig finansiering uten medlemsavgift
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
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5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?
fl Valgordningene bør være som i dag
0 Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
n Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:

6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bør i så fall stå i § 2 (eller i
annen paragraf ) i Grunnloven i tillegg til prinsippet om religionsfrihet?

(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)
0 Ingen tillegg
[] De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene

fl Det kristne og humanistiskeverdigrunnlaget
[] Det humanistiske verdigrunnlaget
fj At Den norske kirke er en evangelisk -luthersk kirke
fl Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:

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

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
0 Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Q Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske
ansvaret
Q Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
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