
Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans :  Bjørgvin bispedøme ,  Utne sokneråd ,  10.10.2006.

Type  høringsinstans

0 Kommune
X Menighetsråd /kirkelig fellesråd /bispedømmeråd
0 Prost/biskop

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

J ._ a3_ ,

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?

Svar:
Den norske kyrkja må, i samarbeid med stat og kommune, sørge for at den kristne
kulturarven som er innvevd i vår nasjons historie videreføres og fornyes. Dette kan kun skje
ved en aktiv og støttende tros- og livssynspolitikk.

2. Den norske kirke som statskirke:

Fl Bør fortsette
X Bør avvikles  (8 røyster)
n Vet ikke /  ønsker ikke å svare

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?

Grunnloven
X Egen kirkelov vedtatt av Stortinget (8)
0 Lov om trossamfunn
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

4. Hvordan  bør Den norske  kirke  finansieres?

Q Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift  med noe støtte  fra det offentlige

X Støtte fra det offentlige  og med noe medlemsavgift (2)
X Offentlig  finansiering uten medlemsavgift (6)
0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare



5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?

X Valgordningene bør være som i dag (4)
X Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer (3)
X Vet ikke / ønsker ikke å svare (1)

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)

X Ingen tillegg (1)
0 De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene
X Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget (7)

Det humanistiske verdigrunnlaget
X At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke (7)
X Vet ikke / ønsker ikke å svare (1)

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

X Den  lokale kirke  (menighetsråd eller kirkelig fellesråd) (8)
0 Kommunen
0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

X Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret (1)
X Den lokale kirke bør eie kirkebyggene ,  og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret (7)

Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Vet ikke  / ønsker ikke å svare
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SAK 58. STAT - KYRKJE HØYRINGA.

Saksdokument : -NOU, Norges offentlige utredninger 2006:2 Staten og Den norske
kyrkja.
-Brosjyre med eit samandrag av utgreiinga.
-Høyringsinstansar.
-Spørsmål til høyringsinstansane.

Saksutgreiing:
Sitat : -Det offentlige utvalget som har utredet forholdet mellom stat og kirke, avgav sin
utredning 31.januar 2006, NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke. Formålet med
utredningsarbeidet var å skaffe grunnlag for å treffe beslutning om statskirkeordningen skal
videreføres, reformeres eller avvikles. Med henblikk på dette formålet ble utvalget bedt om å
vurdere statskirkeordningen i sin helhet, mulige eller ønskelige reformer innenfor ordningen
og alternativ til statskirkeordningen. Utvalget skulle også vurdere ulike
finansieringsordninger, gravferdsforvaltningen, ordningen for ivaretakelse av fredede og
verneverdige kirker og ulike eiendomsrettslige spørsmål.

For å lette departementets arbeid med å oppsummere høringen vedlegges et skjema jeg ber
høringsinstansene fylle ut og returnere sammen med sin uttalelse. Jeg er klar over at det for
mange høringsinstanser kan være vanskelig å besvare spørsmålene uten å ta viktige forbehold
eller legge bestemte forutsetninger til grunn for sine svar. Så langt det lar seg gjøre ber jeg
likevel høringsinstansene om å sette kryss for de alternativene som ligger nærmest
høringsinstansene sitt syn, samtidig som de nærmere avveiningene og vurderingene nedfelles
i selve høringsuttalelsen. For kollegiale organer ber jeg også om at stemmetall ved eventuell
uenighet fremgår av høringsuttalelsen.-

Jeg = Trond Giske
Kyrkjerådet ber sokneråda utarbeide sine høyringssvar så tidleg at Kyrkjerådet kan få ein
kopi av desse innan 15.oktober 2006.
Soknerådet vil utarbeide svar på spørsmåla i høyringa på møtet.

VEDTAK:
Me sluttar oss til uttale frå Ungdommens kirmøte 2006: «Den norske kirke må i samarbeid
med stat og kommune sørge for at den norske kulturarven som er innvevd i vår nasjonale
historie videreføres og fornyes. Dette kan kun skje ved en aktiv og støttende tros- og
livssynspolitikk.

Utskrift til:

Saka skal handsamast vidare av:


