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Vestre Toten kommune
Sentraladministrasjonen

Kultur-  og kirkedepartementet
Kirkeavdelingen
Postboks 8030 Dep
0030 OSLO

MELDING OM VEDTAK
STATEN OG  DEN NORSKE KIRKE

Kommunestyret behandlet i møte 26.10.2006 sak 70/06.

Fra behandlingen:

Forslag nr 1 - fremmet av Vestre Toten Arbeiderparti:

Deres ref.:
Vår ref.: 06/646-11
Saksbehandler: RKAMG

Direkte innvalgtlf:: 61 15 33 14

Arkivkode: 200

Dato: 27.10.2006

, m,.-_.o _, _ .._: .a_..a_-_._
. ..r.:,. ,.ti'  ,. ....'

n

s

.roØ05/ 3olOØ

I,C 5"0
.... .: . ............

De overordnede prinsippene er:
1. Respekt for alles tro/livssyn
2. Samfunnet må sikre alle trossamfunn/livssynsorganisasjoner like livsvilkår.
3. Den norske kirke må være en åpen, inkluderende folkekirke som er

offentlig finansiert.
4. Staten skal fortsatt utnevne den norske kirkes biskoper.

Forslag nr 2 - fremmet av  Vestre Toten SV:

Prinsipielt bør alle tros- og livssynssamfunn likestilles.
Av dette følger at
- statskirkeordninga avvikles

Den norske kirke forankres i Lov om trossamfunn
- Den norske kirke finansieres som alle andre tros- og livssynssamfunn.

Ny finansieringsordning må utvikles
- Valgordningen i kirka bør ordnes slik kirka sjøl bestemmer
- Grunnloven bør bygge på demokrati, rettsstaten og

menneskerettighetene
- Gravferdsordninga bør være et kommunalt ansvar. Alle kommuner bør

ha et livssynsnøytralt seremonibygg
- Menighetene bør sjøl eie kirkebygga. Men staten bør ta ansvar for

freda kirkebygg og andre kulturhistoriske bygg i kirkas eie
- Opplysningsvesenets fond oppløses. Verdiene overføres til statlig fond

med ansvar for freda kirker/andre kulturhistoriske bygg
Postadresse: Vestre Toten kommune, Rådhuset, 2830 Raufoss

Tlf. sentralbord 61153300, Telefaks: 61153555,
E-post: PostRvestre-toten.kommune.no Intemett: www.vestre-toten.kommune.no

Giro: 2050 07 01049 / 7878 06 55819



Avstemming:
Det ble stemt over prinsipielle spørsmål:

Ingen stemte for egen  kirkelov.

Forslag 1 fikk 18 stemmer,  forslag 2 fikk 12  stemmer.

Følgende vedtak ble fattet:

Høringsuttalelse fra Vestre Toten kommune (supplement til vedlagt, besvart
spørreskjema):

Flertallet anbefaler å beholde statskirkeordningen, mens mindretallet ønsker å
avvikle ordningen. Synspunkt på spørsmål om lovtilknytning, finansiering og
eierskap til kirkebygg framgår av de to ulike forslagene.

Forslaget til "mellomløsning" med egen kirkelov fikk ingen støtte.

Dersom det blir et skille mellom kirke og stat, må valgordning/demokrati i
kirken være en sak for kirken selv, som den er for alle andre
tros/kirkesamfunn, jfr. spørsmål 5 i spørreskjemaet.

Ved et eventuelt skille stat/kirke, må det tas inn en bestemmelse i grunnloven
om at statsforfatningen skal bygge på demokrati - rettsstaten -
menneskerettighetene (spm. 6).

Et stort flertallet ønsker at ansvaret for gravferdsforvaltningen skal tillegges
kommunen.

Kirkebygg med særlig stor kulturell/historisk betydning må eies av staten.
hver kommune må det være minimum ett konfesjonsløst seremonilokale til
begravelser. Statlig finansiering må sikre dette.

Med hilsen

Anne Man . Grindstad
møtesekretær



Staten  og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans : Vestre Toten kommune

Type  høringsinstans

xWKommune
Q Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
[] Prost/biskop

Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Q Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
[] Annen offentlig instans
Q Annen privat  instans

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitiikken?

Svar:

De overordende prinsippene er:

1. Respekt for alles tro/livssyn.
2. Samfunnet må sikre alle trossamfunn/livssynsorganisasjoner

like "livsvilkår".
3. Den norske Kirke må være en åpen, inkluderende folkekirke som er

offentlig finansiert.
4. Staten skal fortsatt utnevne Den norske Kirkes biskoper.

2. Den norske kirke som statskirke:

n Bør fortsette
Bør avvikles

Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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

0 Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

Q Lov om trossamfunn
Vet  ikke / ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke  finansieres?

Q Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift  med noe støtte fra det offentlige
Støtte  fra det offentlige og med noe medlemsavgift

[] Offentlig finansiering uten medlemsavgift
X[] Ve~.  / ønsker ikke å svare



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

Q Valgordningene bør være som i dag
[] Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
[] Vet-ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:

En sjølstendig/uavhengig kirke må sjøl bestemme hvordan den skal styres.

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)

[] Ingen tillegg
X De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,

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

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha  ansvaret for gravferdsforvaltningen?

f] Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
{ II Kommunen
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

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

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

Staten bør eie kirkebyggene.
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