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Foreliggende dokumenter:
Brev dat. 24.04.06 fra Kultur- og kirkedept. vedlagt spørreskjema.
Sammenfatning av hovedtrekkene i NOU 2006:2 (hefte)
NOU2006:2 (Sammendrag - Kap. 2 i NOU 2006:2 s. 13-21 er trykt vedlegg)

Sakensbakgrunn:
Kultur og kirkedept. har oppnevnt et bredt sammensatt utvalg som har vurdert kirkens
framtidige status i forhold til staten.
Utvalget har drøftet følgende viktige punkter:
- Kirkeordningen
- Finansiering
- Gravferdsordning
Fredede og verneverdige kirker
Eiendomsrett
Det viktigste spørsmålet er hvordan kirkeordningen skal være i framtiden. Når dette er
bestemt, vil de øvrige punktene måtte avklares i forhold.
Utvalget er kommet fram til følgende alternative ordninger med ulike tilknytning til lov og
mvndighet:
Selvstendig
Lovforankret
Grunnlovsforankret
Kirkeordning
folkekirke
folkekirke
folkekirke
Trossamfunnloven
Særlov gitt av
Grunnloven
Rettslig forankring
Stortinget
Kirkemøtet
Kirkemøtet
Kongen i kirkelig
Øverste myndighet
statsråd
Kirken står fritt
Kirken står fritt
Kongen i kirkelig
Utnevning av
statsråd (ev. bare
biskoper og proster

biskoper)
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Det første alternativ er lik dagens ordning.

Det andre alternativ er en kirkeordning som er lovforankret i en særlov men stiller kirken
friere når det gjelder avgjørelsesmyndighet innenfor den kirkelig dagsorden.
Det tredje alternativ er en total fristilling av kirken slik at den blir likestilt med øvrige
trossamfunn i Norge.
Hvis man velger å gå bort fra dagens ordning må de øvrige spørsmålene om finansiering,
gravferdsordning, m.v. avklares.
Flertallet av det oppnevnte utvalget, 18 av 20 medlemmer, har anbefalt at dagens ordning
oppheves. 14 av disse har stemt for en lovforankret folkekirke, mens 4 vil ha et helt
selvstendig trossamfunn på lik linje med andre trossamfunn.
Når det gjelder finansiering , går et flertall inn for at offentlige bevilgninger skal fortsatt være
hovedfinansieringen av Den norske kirkes virksomhet.
Hvis man velger å gå bort fra dagens modell, vil spørmålene om gravferdsorning,
eiendomsrett og ivaretagelse av verneverdige kirker måtte utredes nærmere. For øvrig vises
det til sammenfatningen av NOU'en. Hele NOU 2006:2 er utrykt vedlegg og kan for øvrig
finnes på odin.no under utredninger.
Det vedlagte skjema skal fylles ut og sendes sammen med høringsuttalelsen.
Det har vært avholdt åpne informasjonsmøter i forbindelse med utredningen og utredningen
er sendt til et bredt utvalg av høringsinstanser.
Menighetsrådene i Saltdal skal avgi uttalelser på samme dag som formannskapets
behandling. Uttalelsene blir lagt ved til kommunestyret.

Innstilling:
Ingen innstilling.

Behandling i FORMANNSKAPET - 17.10.2006:
Bjørn Karlsen foreslo å opprettholde nåværende ordning med en grunnlovsforankret
folkekirke.
Victor Olsen foreslo å etablere et selvstendig folkekirke.
Stig Morten Sletteng foreslo å etablere en ordning med en lovforankret folkekirke.
Bjørn Karlsens forslag ble vedtatt med 4 mot 2 stemmer.
Victor Olsens forslag falt med 5 mot 1 stemme.
Stig Morten Slettengs forslag falt med 5 mot 1 stemme.

Innstilling i FORMANNSKAPET

- 17.10.2006:

Nåværende ordning med en grunnlovsforankret

folkekirke anbefales opprettholdt.

Behandling i KOMMUNESTYRET - 26.10.2006:
Anders Krane fremmet følgende forslag:
Saltdal kommune ønsker en total fristilling av kirken slik at den blir likestilt med øvrige

trossamfunn i Norge.
Stig Morten Sletteng tok opp sitt forslag fra formannskapet om etablering av en ordning med
en lovforankret folkekirke.
Det ble votert over formannskapets innstilling kontra ett av de øvrige forslagene.
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 14 mot 11 stemmer.

Vedtak i KOMMUNESTYRET

- 26.10.2006:

Saltdal kommune anbefaler at nåværende ordning med en grunnlovsforankret folkekirke
opprettholdes.

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans:
Type høringsinstans

M
[l
[]
[]

Kommune
Menighetsråd/ kirkeligfellesråd/ bispedømmeråd
Prost/ biskop
Tros- eller livssynssamfunnutenforDen norske kirke
Frivilligorganisasjon innenforDen norske kirke

Q Annen offentlig instans

Annen privat instans
1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitØen?
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?

® Grunnloven

Q Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

Lov om trossamfunn
Vet ikke / ønsker ikke å svare
4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Gjennom medlemsavgift
Q Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
Offentlig finansiering uten medlemsavgift
Vet ikke / ønsker ikke å svare

1

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?
© Valgordningene bør være som i dag
Øe bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer

® Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelle andre ordninger.

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)
Q Ingen tillegg
Q De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,

rettstatenog menneskerettighetene
Det kristne og humanistiskeverdigrunnlaget
Det humanistiske verdigrunnlaget
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?
Den lokale kirke (menighetsråd
Kommunen

eller kirkelig fellesråd)

Vet ikke / ønsker ikke å svare
8. Hvem bør eie og forvalte ankebyggene?
0 Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Den lokale kirkebør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske
ansvaret
Q Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Vet ikke / ønsker ikke å svare

2

