
Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål  til  høringsinstansene
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Type høringsinstans

Q Kommune
®  Menighetsråd/ kirkelig fellesråd/ bispedømmeråd
Q Prost /biskop
Q Tros-  eller livssynss utenfor Den norske kirke
Q Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Q Annen  offentlig instans
Q Annen privat  instans
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1. Hvilke overordnede  prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?

Svar:

x

2. Den norske kirke som statskirke:

® Bør fortsette
Bør avvikles vz'c1 Cc y " S v»miØ r ( ,' y

Q Vet ikke  / ønsker ikke å svare

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

Grunnloven
® Egen kirkelov vedtatt av Stortinget k(G ; c
Q Lov om tross 5 vzd (C y - J
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
r3 Støtte fra  det offentlige og med noe medlemsavgift
Q Offentlig  finansiering uten medlemsavgift
Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare



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

Valgordningene  bør være som i dag
(] Øe 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

Q Det  humanistiske verdigrunnlaget
At Den  norske kirke er en evangelisk luthersk kirke

® Vet fikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

I

7. Hvem bør  ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

® Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
® Kommunen

- y<  uzd ( f D[] Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

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

ansvaret
O Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret K cf `f ̀  f+-
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare



HØRINGSUTTALELSE FRA POLMAK OG TANA MENIGHETSRÅD

Polmak og Tana menighetsråd behandlet høringsutkastet på møte 28.11.2006 hvor det
ble enighet om følgende høringsuttalelse:

1. Polmak og Tana menighetsråd er enige i at man som overordnet prinsipp for tros-og
livssynspolitikken bør legge til grunn at staten fortsatt skal utøve en aktiv og støttende
religionspolitikk. Menighetsrådet har merket seg at dette er sterkt vektlagt i
utredningen.

2. Et flertall på 4 medlemmer i menighetsrådet mener at den fremtidige modell for Den
norske kirke blir "lovforankret folkekirke", mens 3 medlemmer mener at Den norske
kirke fortsatt må bli en "Grunnlovsforankret folkekirke".
Flertallets begrunnelse er at en lovforankret folkekirke vil innebære at kirka
videreføres med samme trosgrunnlag og demokratiske oppbyggning, samtidig som
staten markerer at den fortsatt skal ha en rolle som samfunnsinstitusjon i lokalsamfunn
i landet.
Mindretallets begrunnelse er at en "Grunnlovsforankret folkekirke" er den modellen
som best sikrer en åpen og inkluderende folkekirke, i det denne modellen er en
videreføring av dagens statskirkeordning.

3. Et flertall på 4 medlemmer i menighetsrådet mener at Den norske kirke lovmessig bør
forankres i en egen kirkelov vedtatt av stortinget. Kirka vil da være et eget rettssubjekt
med tilknytning til staten gjennom egen særlov.
Mindretallets 3 medlemmer mener at Den norske kirke også i fortsettelsen må bli
forankret i Grunnloven.

Menighetsrådet er videre enig om følgende:

4. Finansieringen av Den norske kirke bør fortsatt være et offentlig ansvar uten
medlemsavgift.

5. se skjema
6. se skjema

7. Ansvaret for gravferdsforvaltningen bør primært være et ansvar for kommunene, eller
at det kan avtales med kirkelig fellesråd om løsning av oppgavene.

8. Menighetsrådet støtter utvalgets forslag om videreføring av eierforhold til kirker og
kirkegårder som i dag eies av soknene.
Menighetsrådet mener at kirkefond og Opplysningsvesenets fond bør overføres til Den
norske kirke.
Menighetsrådet støtter utvalgets forslag om etablering av særskilte
finansieringsordninger for fredede og verneverdige kirker og bygninger.

Annet:

Menighetsrådet vil presisere at i områder med samisk språk og kultur vil det være behov
for ekstra ressurser til å ivareta de kirkelige oppgavene på en tilfredstillende måte.


