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Kultur- og kirkedepartementet,
Kirkeavdelingen,

Postboks 8030 Dep.
0030 Oslo

NOU 2006-2: STATEN

OG DEN NORSKE

KIRKE

- Høringssvar

Nesset kirkelige fellesråd behandlet denne høringen i sitt møte 14.11.06, sak 33 / 2006, og
vedtok høringssvar slik det framkommer av vedlagte skjema samt tilleggskommentarer til
enkelt punkt, gjengitt nedenfor.
Ulikt syn framkommer ved stemmetall for de enkelte punkt på skjemaet.
Rådet var fulltallig med 10 stemmeberettigede representanter.
Utfyllende kommentarer til enkelte punkt på spørreskjemaet:
* pkt 1: - Full tros- og livssynsfrihet for alle innbyggere (Forankret i Grunnloven, § 2)
- Staten må føre en aktiv religionspolitikk
- Grunnleggende verdier, som Dnk aktivt har bygd opp gjennom hundrevis av år,
må sikres og videreføres (Grunnlovsforankret verdiformulering)
- Dnk må sikres gjennom en egen kirkelov - i tillegg til paragrafer i Grunnloven slik at den videreføres som en åpen, landsdekkende folkekirke med selvråderett i
lærespørsmål og ledelse.
* pkt 3: Vurderinger viste at rådet ser for seg at Dnk både skal være forankret i
Grunnloven (overordnede paragrafer) og i en egen kirkelov vedtatt av Stortinget.
* pkt 6: Rådet har forutsatt at staten fortsatt skal ha en offisiell religion (pkt 2 / den
evangelisk-lutherske), men det er likevel viktig at både menneskerettigheter,
verdier og forvaltningsprinsipper tydeliggjøres i Grunnlovens "kirke-paragrafer".

Eidsvåg, 15.11.2006
Med hilsen
Nesset kirkelige fellesråd
Jan Rindli, leder /s/

Kopi sendt til:

rling

Kirkerådet
Møre bispedømmeråd
Nesset kommune

ø vik, kirkeverge

Staten og Den norske kirke - Spørsmål
Navn på høringsinstans

til høringsinstansene

:

Type høringsinstans
Kommune
Menighetsråd / kirkelig fellesråd/ bispedømmeråd
Prost/ biskop
Q Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Q Annen offentlig instans

Q Annen privat instans
1. Hvilke overordnede
livssynspolitikken?

prinsipper

bør ligge til grunn for tros- og

Svar:

2. Den norske

kirke som statskirke:

® Bør fortsette

® Bør avvikles

3

--/7

0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?

0 Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
0 Lov om trossamfunn
Vet ikke / ønsker ikke å svare

5

j

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
0 Gjennom medlemsavgift
0 Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift

® Offentligfinansieringuten medlemsavgift
[

Ste»,

Vet ikke / ønsker ikke å svare

1

5. Hvordan bor valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen

avvikles?

® Valgordningene bør være som i dag
0

,

_Ste»

e -ø-

Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
Vet ikke / 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)
Q Ingen tillegg
® De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,

rettstaten og menneskerettighetene
Det kristne og humanistiskeverdigrunnlaget
Det humanistiske verdigrunnlaget
® At Den norske kirke er en evangelisk -luthersk kirke
Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:
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7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Ø Den lokale kirke (menighetsråd
Kommunen

eller kirkelig fellesråd)

9 ste
item

i
€

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

Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Vet ikke / ønsker ikke å svare

2

