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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans:
Type høringsinstane

Kommune

°

Me ` hetsråd_/kirkeligfellesråd
/ bispedøaØerØ
Prost/ biskop
Tros- eller liØSynssamiunnutenforDen norskekirke
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Annen offentUgInstans

n Annenprivatinstans
1. Hvilke overordnede prinsipperbør ligge til grunn for tros- og
livssynspolifikken?
Svar:
! Y Lt S

n

)'?^1

2. Den norske kirke som statskirke:
Q Bør fortsette
Bør avvikles
g Vet ikke / ønsker ikke å svare
.1Øen
lov bør Den norsk ,kirke°være-forankr.et.?
3.
Groven
Egen kirkelovvedtattav Stortinget
Lov om trossazu znn
] Vet ikke / ønsker ikke å svare
4. Hvordan bør-Den-norske Øke finansieres?
Gjennom medlemsavgift

Medlemsavgift med noe støttefra det offentlige
Q Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
G

Offentlig finansiering uten medlemsavgift
Vet ikke / ønsker ikke å svare
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5. Hvordan bør valgorthi ge i e og demokratiet være dersom.
st~ldrkØrdningen
avvikkes?

v

algardn3ngene.,ber_være
åàg
_
ti?
kirkens
bes u en e o
Øe bruken av direkte valg
[] Vet Ikke / ønsker ikke å svare
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Eventuelle andre ordninger:

6. Dersom st tsØ
or n gen avvIkies, hva bør i ,så fall stå i §,2 (eller i en
annen paragraf) i Grunnloven i tillegg til prinsippet om rel'igionsfrihet'
(Her kan du/dere sette kryss påett eller flere alternativer)
Ingen tillegg

De politiskeprinsipper som statsforfatningenn
bygger på;så som demokrati,
rettstatea og menneskerettighetene
5

Det Øsene

og humanistiske

verdigrunnfaget

Det humanistiske verdigearmlaget .
At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
Q Vet akke/ ønsker akke ` svare
Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha an

t for gr avferdsfoxvaltning&

Den lokale kirke (nsenighetsrådeller kirkelig fellesråd)
Kommunen
Vet ikke / ønskerikke å svare
8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Den lokale kirkebør eie kirkebyggeneog ha det økonomiskeansvaret
Den lokalekirkebør eie kirkebyggene,og kommunenbørha det økonomiske
ansvaret
Q Kommunen bin eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret

[] Vet ikke / ønskerikke 61svare
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