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Karl Johan Olsen

STAT-KIRKE

Levekårsutvalget i Eigersund kommune behandlet saken i sitt møte 24. oktober 2006 og avga
følgende uttalelse:

4 av utvalgets 11 medlemmer sluttet seg til følgende uttalelse:
Kirkeordning
Eigersund kommune slutter seg til flertallets forslag når det gjelder den
fremtidige kirkeordningen i Norge. Dette innebærer blant annet:
- at Grunnlovens nåværende bestemmelser om statskirkeordningen
oppheves
- 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
- at Den norske kirke gis en særlig tilknytning til staten gjennom en
kirkelov gitt av Stortinget, forankret i en Grunnlovsbestemmelse
- at Grunnlovens §2 erstattes av en ny verdiparagraf som inneholder en
særskilt henvisning til kristne og humanistiske verdier
Disse endringene krever tiltak som styrker det kirkelige demokratiet,
valgdeltakelsen og representativiteten i de kirkelige organer.

Økonomi
Eigersund kommune mener at finansieringen av kirken bør være et
offentlig ansvar, og er således negativ til en medlemsavgift. En slutter
seg til flertallets vurderinger når det gjelder eiendomsrett til kirkebygg
og Opplysningsvesenets fond, fredede og vernede kirker, og
forvaltningen av kirkebyggene (den lokale kirke bør eie kirkebyggene,
kommunene bør ha det økonomiske ansvaret).
Gravferdsforvaltningen
Eigersund kommune slutter seg til flertallets oppfatning om at hovedprinsippet
må være at kommunen har ansvaret for gravferdsforvaltningen. Dette fordi
gravferd er en allmenn oppgave som bør ivaretas av det offentlige. Det
offentlige må ta ansvar for å skaffe til veie verdige og livssynsfleksible
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seremonilokaler til bruk for innbyggere som ikke benytter kirkelige bygg til
sine seremonier."
---- 0 ---3 av utvalgets 11 medlemmer sluttet seg til følgende uttalelse:
"Eigersund kommune slutter seg til mindretallets forslag om selvstendig
folkekirke.
Kirken likestilles med andre tros- og livssynssamfunn, med en kombinasjon av
offentlig støtte og medlemsavgift.
Eigersund kommune slutter seg til flertallets oppfatning vedr
gra vferdsforvaltningen"
---- 0 ---3 av utvalgets 11 medlemmer sluttet seg til følgende uttalelse:
"Eigersund kommune slutter seg til mindretallets forslag når det gjelder den
fremtidige kirkeordningen i Norge. Kirkeordningen beholdes som i dag."

Med hilsen
Eigersund kommune v/Knut Pettersen
Leder av Levekårsutvalget
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