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Sauherad kommune
Rådmannen

Høring - NOU 2006 :2 - Staten og Den norske kirke
Fra Sauherad kommune 0822

Repr. Torbjørn Omholt la fram forslag på vegne av AP
Repr Jarl Olav Rugtveit la fram forslag på vegne av Krf
Repr. Magne Tveit la fram forslag på vegne av SV og V.

Ordføreren satte pkt 2. i høringsskjemaet til votering og opplyste at forslaget fra repr Torbjørn
Omholt ville bli kommunenes høringsuttalelse hvis det ble flertall for -  bør fortsette.

Den Norske kirke som statskirke bør fortsette  fikk 19  stemmer
Den Norske  kirke  som statskirke bør avvikles  fikk 9  stemmer

Vedtak  Sauherad kommunestyre:
Den Norske kirke som statskirke bør fortsette.

Uttale om kirkeordning:
1. Kommunestyret mener en ikke må undervurdere den tilhørighet og kjærlighet breie lag av

folket føler for det de opplever som  sin kirke.

2. Kommunestyret ønsker en samlende kirke og er av den oppfatning at en brei folkekirke kan
sikres vet at Kongen i kirkelig statsråd utnevner biskoper blant de tre som har fått høyest
kirkelig tilslutning.

3. Religionsfriheten synes godt ivaretatt gjennom lovfestet frihet til å etablere egne
trossamfunn og tilskuddsordninger på samme nivå som det statskirken får.

4. På denne bakgrunn går kommunestyret inn for å beholde nåværende statskirkeordning.

5. Avstemningsreglene ved bispenominasjon bør endres. Vi ser liten grunn til at proster utenfor
det aktuelle bispedømme skal ha stemmerett ved valg av biskop. Det bør vurderes å innføre
mer direkte valg til kirkens besluttende organer og å legge menighetsrådsvalg til samme dag
som kommunevalg.

6. Kommunene bør eie kirkebyggene og ha de økonomiske ansvaret, men det må etableres
egne statlige finansieringsordninger for fredede middelalderkirker.

7. Ordningen med at kirkelig fellesråd tar seg av gravferdsforvaltningen synes å fungere bra,
og vi ser liten grunn til å endre den.

Se skjema
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C-038  - i

Staten og Den norske Øke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn på  høringsinstans:

Type  høringsinstans

® Kommune
0 Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
n Prost/biskop
[] 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:

2. Den norske kirke som statskirke:

Bør fortsette
[ Bør avvikles
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

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

n Grunnloven
Q Egen kirkelov  vedtatt av Stortinget
Q Lov om trossa
[] 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
[] Offentlig  finansiering  uten medlemsavgift

Vet ikke /  ønsker ikke å svare



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

Q Valgordningene bør være som i dag
Q Øe bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
r-1 Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:
sl,-  ,;:t: a0- .•cLs

rk 6

6. Dersom statskirkeordningen avvikles,  hva bør i så fall stå i § 2 (eller i en
annen paragraf) i  Grunnloven  i tillegg til prinsippet om religionsØet?

(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)

Q Ingen tillegg
r-1 De politiske  prinsipper som statsforfatningen bygger  på; så som demokrati,

rettstaten og menneskerettighetene
Q Det  kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Q Det humanistiske  verdigrunnlaget
Q At Den norske  kirke er en evangelisk luthersk kirke
Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Ø Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Q Kommunen
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør  eie og  forvalte kirkebyggene?

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

ansvaret
Q Kommunen  bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare


