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Høringssvar Stat-Kirke
Vedlagt følger høringsuttalelse
Menighetsråd, Trondheim.

Vennlig hilsen
for Charlottenlund menighetsråd

Inger Settemsdal
menighetssekretær

til NOU 2006:2 - "Staten og og den Norske Kirke" fra Charlottenlund

Staten og Den norske kirke - Spørsmål
Navn på høringsinstans : Charlottenlund

til høringsinstansene

Menighetsråd

Type høringsinstans
13 Kommune
x Menighetsråd/kirkelig
11 Prost/biskop

fellesråd/bispedømmeråd

fl Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
El Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
0 Annen offentlig instans
El Annen privat instans
Generelle

kommentarer

1. Hvilke overordnede

og utfyllende

prinsipper

- se vedlegg

høringskommentarer

bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?

Svar:

Den norske stat skal føre en politikk som aktivt støtter arbeidet i trossamfunn og organisert
livssynsvirksomhet. Politikken skal støtte opp under arbeid for å videreføre fellesskapets kultur
og verdigrunnlag
og bidra til at gjensidig
religiøse symboler og tilhørighet.

respekt og omsorg

bygges og ivaretas på tvers av

2. Den norske kirke som statskirke:

2
Bør fortsette uten vesentlige endringer
Bør fortsette men med en annen binding til staten som f.eks en egen rammelov
gitt av stortinget
Bør avvikles - det skal ikke være noen spesiell binding mellom DNK og staten i

6
1

forhold til andre trossamfunn

0

Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken

lov bør Den norske

kirke være forankret?

3

Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

5
i
0

Lov om trossamfunn
Vet ikke / ønsker ikke å svare

4. Hvordan

bør Den norske

kirke finansieres?
0
0
i
8

Gjennom

medlemsavgift
Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Støtte fra det offentlige o med noe medlemsavgift

Offentlig finansiering uten medlemsavgift
Vet ikke / ønsker ikke å svare

5. Hvordan

bør valgordningene

og demokratiet

0

være dersom

statskirkeordningen

avvikles?

t;ventueiie angre
• Kirkens demokrati skal være forankret i kirkens grunnenhet - sognet. Alle valg skal
forankres lokalt.
• Kirkevalg/Valg til menighetsråd bør legges sammen med kommunevalg for å øke
•

bevisstheten om det kirkelige demokrati og forhåpentligvis
øke oppslutningen
om valget.
Det bør etableres ordninger og mekanismer for å bedre kommunikasjonen
begge veger

mellom menighetsråd og bispedømmeråd.
avvikles, hva bør i så fall stå i § 2 (eller i en annen paragraf)

6. Dersom statskirkeordningen
i Grunnloven

i tillegg

til prinsippet

om religionsfrihet?

(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)
Ingen tillegg
De politiske

i
prinsipper

som statsforfatningen

rettstaten og menneskerettighetene
Det kristne o humanistiske verdigrunnlaget
Det humanistiske verdigrunnlaget
At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk
Vet ikke / ønsker ikke å svare

bygger på; så som demokrati,

kirke

5

6
0
3
0

Eventuelt annet:
7. Hvem bør ha ansvaret

for gravferdsforvaltningen?

Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd), Kommunen må opprette
et livssynsnø ralt kontaktpunkt for andre trosretninger.

4

Kommunen

5

Vet ikke / ønsker ikke å svare

0

8. Hvem bør eie og forvalte

kirkebyggene?

Den lokale kirke bør eie kirkebyggene o ha det økonomiske ansvaret

1

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

7

Vet ikke l ønsker ikke å svare

0

1

Vedlegg
Charlottenlund menighetsråd

har følgende kommentarer til skjemaet og svarene:

Generelt -- om spørreskjemaet.
Utformingen av spørreskjemaet
og de avkryssingsalternativene
som er gitt i det utsendte skjemaet
dekker ikke de viktigste alternativene
som er lagt fram i Gjønnesutvalget.
Lest enkeltvis kan

svarene mistolkes langt ut over de meninger Charlottenlund Menighetsråd har i saken.
Vi har derfor valgt å endre skjemaet for bedre å passe til medlemmenes standpunkt. Dette er gjort
for å unngå avkryssing i "Vet ikke/Ønsker ikke å svare" idet dette kan tolkes kan tolkes som at
man ikke vil uttale seg.

Utfyllende

kommentarer til en del av punktene

2.Den norske kirke som statskirke
Svaralternativene - og svaret isolert sett er unyansert og dekker ikke majoriteten av
medlemmenes standpunkt. Vi har lagt til valget "Bør fortsette, men med en annen binding til
staten som f.eks. en egen rammelov gitt av stortinget". En slik formulering er i hovedsak slik vi
oppfatter

det alternativ

som er støttet av Gjønnesutvalgets

flertall.

4. Hvordan bør den norske kirke finansieres.
Et alternativ

med en offentlig

finansiering

med grunnlag

i en lisvssynsavgift/skatt

med variabel

skattesats bør vurderes. Alternativet er etter samme prinsipp som er valgt på Island. Bidraget fra
de som ikke er medlem av noe trossamfunn kan gå til et nøytralt allmennyttig formål. De som har
dette standpunktet har plassert sine kryss i "Offentlig finansiering uten medlemsavgift"

7. Gravferdsforvaltningen
De av medlemmene hvis standpunkt er at den lokale kirke skal ha ansvaret foreslår at det må
finnes et livssynsnøytralt kontaktpunkt for andre enn medlemmene av Den Norske Kirke. Dette
kan f.eks. drives av kommunen.

For Charlottenlund Menighetsråd

Arild Nybraaten
leder
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