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STAT

/KYRKJE

- HØYRING

SVAR PÅ SPØRSMÅLA TIL KYRKJESTATSRÅDEN
I RUNDSKRRIV DAT 24.04.06

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
SVAR FRÅ FRÆNA KYRKJELEGE

FELLESRÅD

1. Kva slage overordna prinsipp bør ligge til grunn for trus- og
livssynspolitikken?
Prinsippet om trus- og livssynsfridom ( 9 st)
Samfunnet sitt verdigrunnlag med henvisning til den kristne og humanistiske arven ( 9 st)
Prinsippet om ein aktiv og støttande trus- og livssynspolitikk (9 st)
Heimel for særlov (1 st)
2. Den norske kyrkje som statskyrkje:
(u
Q

Bør halde fram
(7 stemmer)
Bør avviklast
(2 stemmer)
Veit ikkje / ønskjer ikkje å svare

3. I kva slag lov bør Den norske kyrkje vere forankra?

Q

Grunnlova
Eiga kyrkjelov vedteken av Stortinget
Lov om trussamfunn
Veit ikkje / ønsker ikkje å svare

(8 stemmer)
(1 stemme)

4. Korleis bør Den norske kyrkje finansierast?
Q
Q
x

Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift med noko støtte frå det offentlege
Støtte frå det offentlege og med noko medlemsavgift
Offentlig finansiering utan medlemsavgift *
Vet ikke / ønsker ikke å svare

(8 stemmer)

*) Ein føreset at midlane vert overført direkte frå staten til kyrkja for ikkje å vere avhengig av ein
trong kommuneøkonomi

5. Korleis bor valgordningane og demokratiet vere dersom
statskyrkjeordninga blir avvikla?

Valordningene bør vere som i dag
(9 stemmer)
Auke bruken av direkte val til kyrkja sine vedtaksføre organ
n
Veit ikke / ønskier ikkje å svare
Eventuelle andre ordningar:

6. Dersom statskyrkjeordninga blir avvikla , kva bør i så fall stå i § 2 (eller i ein annan
paragraf ) i Grunnlova i tillegg til prinsippet om religionsfridom?
(Her kan du/de sette kryss på eitt eller flere alternativer)
Ingen tillegg
Dei politiske prinsipp som statsforfatninga bygg på; slik som demokrati,
rettstaten og menneskerettane.
Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
(9 stemmer)
Det humanistiske verdigrunnlaget
At Den norske kyrkje er ei evangelisk-luthersk kyrkje
Veit ikkje / ønskjer ikkje å svare
Eventuelt anna:

7. Kven bør ha ansvaret for gravferdsforvaltninga?
Den lokale kyrkja (sokneråd eller kyrkjeleg fellesråd) 9 stemmer
Kommunen
Veit ikkje / ønskjer ikkje å svare

[]

8. Kven bør eige og forvalte kyrkjebygga?
fl

Den lokale kyrkje bør eige kyrkjebygga og ha det økonomiske ansvaret
Den lokale kyrkje bør eige kyrkjebygga, og kommunen bør ha det økonomiske
ansvaret*
(9 stemmer)
Kommunen bør eige kyrkjebygga og ha det økonomiske ansvaret
Veit ikkje / ønskjer ikkje å svare

*) Ein føreset at midlane vert overført direkte frå staten (ikkje kommunen) til kyrkja for ikkje å
vere avhengig av ein trong kommuneøkonomi
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