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Tovik menighetsråd har i møte 28. november vedtatt å sende inn føl er<de ør ngsr©låt.. ..-.
Høringsnotatet gir uttrykk for argumenter som er kommet fram under behandlingen i
menighetsrådet, mens spørreskjemaet kun gir uttrykk for flertallet i hvert enkelt spørsmål.

Et mindretall på to går inn for  Grunnlovsforankret folkekirke . Disse fører som sine
viktigste argumenter:
• En statskirke vil være mest åpen og ha lavest terskel. Dette er den tryggeste løsningen.
• Kirken har ikke råd til å miste medlemmer - hvilket det er fare for ved en annen ordning.

Et mindretall  på en  går inn for  Selvstendig folkekirke . Denne fører som sine viktigste
argumenter:
• Kirken må selv få utnevne sine biskoper, for kirken er selv best i stand til å se hvem

kirken er best tjent med. Det er et hån mot kirkens demokrati å si at
regjeringen/kirkestatsråden ser dette bedre.

• Mellomløsningen)"Lovforankret folkekirke" tar ikke på alvor argumentene om tros- og
livssynsfrihet. Ved å ta skrittet fullt ut og stille seg på linje med andre trossamfunn vil en i
neste omgang høste respekt som kan slå positivt ut.

• En selvstendig kirke vil utløse et økende engasjement og ansvar blant deler av kirkens
medlemmer.

Et flertall på  fire  går inn for Lovforankret  folkekirke . Disse fører som sine viktigste
argumenter: (De tre (fire) siste punktene er alle argumenter mot å ta skrittet helt ut til
selvstendig folkekirke.)
• Kirken må få råde over seg selv, bl.a. utnevnelse av biskoper . (Viktigste argument.)
• Makta må nedover i systemet.
• Forholdet mellom kirke og folk er viktigere enn mellom kirke og stat.
• Bekymring for økonomien gjør det utrygt å gå inn for selvstendig folkekirke.
• Kirka må ikke bli et "rart lite trossamfunn" der det blir for lett å melde seg ut. Det må ikke

bli lavere under taket.
• Neste generasjon vil ikke bry seg om organisering av kirka, men om vi har klart å ta vare

på kirkebyggene.

Tovik,  28. november 2006, Tovik menighetsråd

Solveig  Simonsen
Leder

Geir Arne Solum
Sokneprest



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

[] Valgordningene bør være som i dag
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)

[] Ingen tillegg

0 De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene ,

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

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

[] Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunenn Vet ikke ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

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

ansvaret
,Q Kommunen  bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
[] Vet ikke /  ønsker  ikke a. svare
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans:

Type  høringsinstans

r] Kommune
® Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Q Prost/biskop
Q Tros- eller livssynssamfunl utenfor Den norske kirke
Q Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Q Annen offentlig instans
Q Annen privat instans

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?
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2. Den norske kirke som statskirke:

Q Bør fortsette ,,
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3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?

® Grunnloven
n Egen kirkelov  vedtatt av Stortinget
Q Lov om trossamfunn
Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

Q Gjennom medlemsavgift
Q Medlemsavgift  med noe støtte fra det offentlige
Q Støtte  fra det offentlige og med noe medlemsavgift
[ Offentlig  finansiering uten medlemsavgift
Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare
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