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Namsskogan menighetsråd i menighetsrådsmøte den 4. oktober behandlet spørsmålene til
kirke-stat høringen. Namsskogan menighetsråd består av 7 faste medlemmer. Det er 7
besvarelser fra Namsskogan menighetsråd.
Det er utarbeidet et sammendrag fra spørreskjemaene. Det er menigsforskjeller blant
rådsmedlemmene, og disse er prøvd belyst i sammendraget.

STATEN  OG DEN NORSKE KIRKE  -  SPØRSMÅL TIL HØRINGEN.

Spørsmål 1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?
Svar:
6 medlemmer mener at dåpen er grunnlag for tros og livssynspolitikken.
1 medlem mener dåp er grunnlag for landsdekkende kirke.
5 medlemmer ønsker en åpen og innkluderende folkekirke uansett trossamfunn og
trosengasjement.
3 medlemmer peker på likebehandling av trossamfunnene.
2 medlemmer nevner en landsdekkende kirke med lokal kirkestruktur.
1 medlem nevner et aktivt tros- og livssyn som legger til rette for trossamfunn som et
fellesgode for samfunnet.

Spørsmål 2.  Den norske kirke som statskirke:
Svar:
Bør fortsette fikk 3 stemmer.
Bør avvikles fikk 4 stemmer.

Spørsmål 3.  I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
Svar:
Grunnloven fikk 3 stemmer.
Egen kirkelov vedtatt av stortinget fikk 4 stemmer.

Spørsmål 4.  Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Svar:
Offentlig finansiering uten medlemsavgift fikk 7 stemmer.

Spørsmål 5.  Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statsordningen
avvikles?
Svar:
Valgordning bør være som i dag fikk 6 stemmer.
Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer fikk 1 stemme.



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

Svar:
Det kristne og det humanetiske verdigrunnlaget fikk 4 stemmer.
At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke fikk 2 stemmer.
De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene fikk  I  stemme.
Vet ikke / ønsker ikke å svare fikk 2 stemmer.

Spørsmål 7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Svar:
Den lokale kirke fikk 6 stemmer. (1 medlem med fullmaktsordning til kommuner, eks.byer).
Kommunen fikk 1 stemme.

Spørsmål 8.  Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Svar:
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret fikk 7
stemmer.
1 medlem bemerket at staten bør ha økonomisk ansvar for vedlikehold av fredede og
verneverdige kirker.
2 ordlemmer bemerket at OVF (opplysningsvesnets fond bør eies av kirken).

Det er dgl. Leder/kirkeverge som har ordnet sammendrag av spørreskjemaene.
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ForNajnogan  menighetsråd
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