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Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato

20061784 6- C81 Jan Kløvstad, 371 99 560 26.10.2006

Høring  -  om forholdet  mellom  stat og kirke

Jeg viser til vedlagte saksbehandling og vedtaksprotokoll om behandling av høringsnotatet om
forholdet mellom stat og kirke, og håper det er til nytte in videre arbeid.

Med hilsen

Pan
og miljøsjef

Postadresse
Postboks 38
4901 Tvedestrand
E-post : postmottak@tvedestrand.kommune.no

Besøksadresse

www.tvedestrand. kommune.no

Telefon Bank
37 19 95 00 2826 07 10003
Telefaks Org.nr
37 19 95 05 964965781
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Tvedestrand  kommune Arkivsak :  2006/784-2

Arkiv: C81

Saksfremlegg  Saksbeh :  Jan Kløvstad

Dato: 27.09.2006

Utv.saksnr  Utval  Møtedato
33/06 Komite for kultur, miljø og næring 10.10.2006
114/06 Kommunestyre 17.10.2006

Høring  -  om forholdet mellom stat og kirke

Rådmannens forslag til vedtak

Saka legges fram uten vedtaksforlsag.

Saksprotokoll i Komite for kultur , miljø og næring -  10.10.2006

Behandling

Geir Wigdel, leder av Tvedestrand menighetsråd og medlem av Kirkelig fellesråd i Tvedestrand
møtte for Den norske Kirke og Line Mørch, leder i Risør/Tvedestrand lokallag av Human-Etisk
samfunn. De hadde korte innledninger.

Human Etisk Forbunds notat blir lagt ved kommunestyrepapirene.

Saksordfører i kommunestyret er Torleif Haugland, KRF.

Vedtak

Komiteen gikk gjennom spørreskjema fra regjeringa og legger ved utfylt spørreskjema til
kommunestyret.

Saksprotokoll i Kommunestyre  -  17.10.2006

Behandling

Orientering ved saksordfører Torleif Haugland

Morten Foss (Ap) fremmet følgende forslag:
1. Tvedestrand kommune anbefaler at statskirkeordningen opprettholdes som i dag.
2. Opplysningsvesenets fond nedlegges og verdiene fordeles til de kommunene hvor

eiendommene ligger.

May Britt Lunde (Ap) fremmet et alternativt forslag til punkt 1 i skjemaet:
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Grunnlovsforankret folkekirke, videreføring av dagens  grunnlovsbestemmelser opprettholdes.

Det ble votert separat over punktene i Foss sitt forslag:
Foss sitt punkt  I  ble vedtatt med 13 mot 12 stemmer
Foss sitt punkt 2 ble vedtatt med 19 mot 6 stemmer

Vedtak

1. Tvedestrand kommune anbefaler at statskirkeordningen opprettholdes som i dag.
2. Opplysningsvesenets Fond nedlegges og verdiene fordeles til de kommunene hvor

eiendommene ligger.

Bakgrunn for saken
Regjeringa har sendt NOU 2006:2 "Staten og den norske kirke" ut på høring, med høringsfrist 1.
desember 2006. Vi viser til vedlagte brev fra statsråden. Fra menighetene i Tvedestrand er det
kommet ønske om å diskutere saka med kommunestyret, og Human-Etisk Forbund har sendt
brev til kommunene (vedlagt).

Problemstilling
Kommunene er bedt om å svare på vedlagte spørreskjema. Administrasjonen foreslår at en
representant for kirken og en representant for Human-Etisk Forbund kommer til komiteen for
kultur, miljø og næring med inntil ti minutters innlegg. Etter innlegga diskuterer komiteen saka,
og går gjennom det vedlagte spørreskjemaet. Etter kommunestyrebehandling sendes skjemaet
med eventuelle kommentarer til Kultur- og kirkedepartementet.

Faglige merknader/historikk
Gjeldende budsjettforutsetninger
Fra kommunalt økonomisk ståsted vil det også være interessant å se på framtidig ansvar for
kirkegårdene og spørsmål nr. 8 i det tilsendte spørreskjemaet. Det forutsettes at eventuelle
nyordninger ikke svekker kommunenes økonomi.

Konklusjon
Saka legges fram uten forslag til vedtak.

Trykte vedlegg:
1. Følgebrev fra statsråd Trond Giske
2. NOU 2006:  2 Staten og den norske kirke,  sammendrag side 13-21
3. Brev fra HumanEtisk Forbund
4. Spørreskjema

Utskrift til Det kongelige kultur-og kirkedepartement, Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo, Human-Etisk Forbund Postboks 6744 St. Olavs plass, 0130
Oslo, menigheter og trossamfunn i Tvedestrand

Tvedestrand, 27.09.2006
Rådmannen


