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NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke

Vi viser til brev fra Kultur- og kirkedepartementet av 24. april 2006 vedlagt utredning
om ovennevnte.

Et offentlig utvalg som har utredet forholdet mellom stat og kirke, avga sin innstilling
31. januar 2006, NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke.

Fremtidig kirkeordning
Utvalgets flertall, 18 av 20 medlemmer, anbefaler at statskirkeordningen avvikles. Blant
flertallet anbefaler 14 medlemmer at Den norske kirke organiseres som en lovforankret
folkekirke, mens 4 medlemmer anbefaler at Den norske kirke etableres som et
selvstendig trossamfunn på lik linje med andre tros- og livssynssamfunn. En
lovforankret folkekirke innebærer ifølge utvalget at Grunnlovens nåværende
bestemmelse om statskirkeordningen oppheves, og at Den norske kirke blir et
selvstendig rettssubjekt med egne styringsorganer og med selvstendig ansvar for alle
saker som har med kirkens tro og virksomhet å gjøre.

Finansiering
Utvalget har vurdert tre alternative finansieringsformer for den fremtidige
kirkeordningen. Disse er offentlig finansiering, medlemskontingent og obligatorisk
livssynsavgift. For flertallets foreslåtte kirkeordning, en lovforankret folkekirke,
anbefaler et flertall på 15 medlemmer at offentlige bevilgninger står for
hovedfinansieringen, med statlige tilskudd som dekker  lønninger  og tilknyttede
personalkostnader for alle kirkelige ansatte og kommunale tilskudd som dekker
bygging, vedlikehold, forvaltning og drift av kirkebygg. Dette kombineres med et
mindre medlemsbidrag som skal dekke finansieringen av menighetens øvrige
virksomhet.

Postadresse Kontoradresse Telefon Finansavdelingen
Postboks 8008 Dep Akersg. 40 22249090 Telefon 22 24 43 03
0030 Oslo postmottak@finans.dep.no Org. nr. Telefaks 22 24 95 05

972 417 807



Gravferdsforvaltningen
Utvalgets flertall på 17 av 20 medlemmer går inn for at gravferdsloven endres slik at
hovedprinsippet er at kommunene har ansvaret for gravferdsforvaltningen, ettersom
gravferd er en allmenn oppgave som bør ivaretas av det offentlige.

Fredede og verneverdige kirker
Ut fra kulturpolitiske hensyn mener utvalget at det må etableres særskilte
finansieringsordninger for fredede og verneverdige kirker, uavhengig av den fremtidige
relasjonen mellom staten og Den norske kirke. Et flertall på 17 av 20 medlemmer
understreker også behovet for ekstra økonomiske strakstiltak innenfor dagens
bevilgningsordninger for å hindre ytterligere forfall og ødeleggelse av kirkebygg.

Opplysningsvesenets fond (OVF)
Ved en endret kirkeordning anbefaler flertallet på 18 av 20 medlemmer at OVF
overføres til Den norske kirke.  Flertallet legger til grunn at en overføring  av OVF til
Den norske kirke ikke gir andre tros- og livssynssamfunn noe krav på tilsvarende
økonomisk kompensasjon.

FIN har ingen merknader til utredningen på nåværende tidspunkt. Vi vil  komme tilbake
til saken når KKD har bestemt hvordan departementet vil følge opp utvalgets forslag.
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