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Hegra ,  30. november 2006

Her kommer høringen fra Hegra Menighetsråd ,  7520 Hegra.

Høringen ble også sendt pr. fax ,  men på faxen var det ikke skrevet inn svar på spørsmål
1. Skjema som kom på fax bor makuleres .  Det er dette som gjelder.

Med hilsen
For Hegra Menighetsråd

Brit Tollefsen
menighetssekretær
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans : J rz h  752Q iZ

Type  høringsinstans

o Kommune
®  Menighetsråd/ kirkelig fellesråd/ bispedømmeråd

Prost/ biskop
Q Tros-  eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Frivillig  organisasjon innenfor Den norske kirke
Annen  offentlig instans
Annen privat  instans

1. Hvilke overordnede prinsipper bor ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?

Svar:
CL'+,""c a-Jøte ()A

2. Den norske kirke som statskirke:

® Bør fortsette J -

o Bør avvikles' k

0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?

Grunnloven 5 r .
[ Egen kirkelov  vedtatt av  Stortinget

0 Lov om trossamfunn

o Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift  med noe støtte  fra det offentlige

Q Støtte  fra det offentlige og med noe  medlemsavgift i'

Fl Offentlig finansiering uten medlemsavgift c1I, k.

LI Vet ikke / ønsker ikke å svare I J



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

Q Valgordningene bør være som i dag  Akk
[] 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)

Q Ingen tillegg
Q De politiske  prinsipper som statsforfatningen bygger på;  så som demokrati,

rettstaten og menneskerettighetene
Det  kristne og humanistiske verdigrunnlaget

[] Det humanistiske verdigrunnlaget _
,n; At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk lkirkeo dL

0 Vet  ikke / ønsker ikke  å svare .

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd) . -
[] Kommunen,2 ,
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare / ,

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

Den lokale  kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Den lokale  kirke  bør eie kirkebyggene ,  og kommunen bør ha det  økonomiske3
ansvaret

Kommunen  bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
[] Vet ikke /  ønsker  ikke å svare 1,!1b,



Vedlegg til høringen Staten og Den norske kirke Fra Hegra Menighetsråd

Ett forslag fra et medlem i rådet ble tatt opp til avstemming i tillegg til høringsskjemaet:

"Hvis ikke Stortinget avviser forslaget om å avvikle statskirken, ønsker menighetsrådet at
spørsmålet legges fram for folket i en folkeavstemming der det ene alternativet må være: Jeg
ønsker å beholde den i Grunnloven bestemte Norske kirke."

5 stemte mot dette forslaget og 4 for.
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