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Melding om vedtak

Det kongelige kultur- og kirkedepartement
postboks 8030 Dep
0030 OSLO

Deres  ref: Vår  ref: Saksbeh:
06/00407-3  Hans Peder Pedersen, 77 87 30 01

Arkivkode: Dato:
C84 31.10.2006

Særutskrift: NOU 2006:2 - Staten og Den norske kirke -
høringssvar

Torsken kommune har behandlet Deres henvendelse, og fattet vedtak i overnevnte sak slik
det går frem vedlagte utskrift av møteprotokoll.

Med vennlig hilsen
Torsken kommune

-`' Hans Peder  Pedersen
Ordfører

Postadresse:  Telefonnummer:
Postboks 27 Sentralbord 77 87 30 00 Økonomiavdeling 77 87 30 10 Bankgiro: 4808 07 00191
9380 GRYLLEFJORD Telefaks 77 87 30 09 Merkantil avdeling 77 87 30 20 Postgiro: 0801 59 77400

Teknisk avdeling 77 87 30 50 Prestekontoret 77 87 30 60
Sosialkontor 77 87 31 10
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Arkiv: C84
Saksmappe : 06/00407-2

l

Torsken kommune Saksbehandler : Hans Peder Pedersen
Dato: 25.10.2006

NOU 2006: 2 - Staten og Den norske  kirke -  høringssvar

Utval  ssaksnr  Utval  Møtedato

055/06 Kommunestyret 31.10.06

Aktuelle  saksdokumenter
I Staten og Den norske  kirke-  Spørsmål til Torsken Fellesråd

høringsinstansene.
S NOU 2006:2 - Staten og Den norske kirke -

høringssvar

Saksopplysninjier
Et offentlig oppnevnt utvalg, Gjønnes-utvalget, har lagt fram ei grundig utredning om
forholdet mellom stat og kirke. Kommunen er høringsinstans, og høringsfristen er satt til
01.12.06. Til hjelp for høringsinstansene har Departementet utarbeidd et skjema for utfylling,
hvor de mest sentrale spørsmålene stilles. Torsken menighets- og fellesråd har avgitt
uttalelse, som vedlegges saka.

Det har i lang tid vært behov for å se på og evaluere statskirkeordninga i full bredde.
Ettersom dette dreier seg om prinsipielt viktige saker som berører både enkeltmennesket,
fovaltningsenhetene og kirken, finner ordføreren det viktig at også Torsken kommune uttaler
seg i saka. Her en kortversjon av de mest sentrale spørsmåla:

Framtidig kirkeordning:
Utvalgets flertall (18 medlemmer) foreslår å oppheve dagens statskirkeordning. Et flertall av
disse 18 foreslår å organisere kirka som ei lovforankra folkekirke, mens mindretallet på 4
foreslår at kirka organiseres som ei sjølstendig folkekirke.
Mindretallet i utvalget (2) ønsker å videreføre dagens statskirkeordning.

Lovforankring:
Et flertall på 18 mener at grunnlovsforankringa må erstattes med en egen kirkelov som vedtas
av Stortinget.

Finansiering:
Flertallet mener ordninga skal finansieres gjennom offentlige bevilgninger fra stat og
kommuner. Ett mindretall foreslår at staten finansierer hele ordninga, mens et annet
mindretall foreslår finansiering gjennom medlemskontingent.
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Gravferdsordning:
Flertallet går inn for at kommunene tar over forvaltningen av gravferdsordninga. Et
mindretall ønsker at dagens ordning (fellesrådets ansvar) videreføres.

Freda og verneverdige kirker:
Uavhengig av utfallet av stat/kirkefellesskapet foreslår utvalget at staten etablerer ei
finansieringsordning for freda og verneverdige kirker.

Eiendomsretten:

Utvalgets flertall foreslår at grunnprinsippet i dagens ordninga opprettholdes; dvs at
kirkesogna skal ha eiendomsrett til sognekirker og -fond.

Ordførerens forslag til vedtak:

1. Dagens kirkeordning videreføres.
2. Staten må ta større del av ansvaret for vedlikehold av eldre og bevaringsverdige

kirkebygg.
3. Det må satses på gode, desentraliserte ordninger som sikrer at alle landets innbyggere,

uavhengig av bosted, kan tilbys like gode kvalitetsmessige kirkelige tjenester som
bosatte i sentrale områder. Dette innebærer også at man må vurdere å sette inn
spesielle virkemidler som sikrer rekruttering og stabilitet i prestestillinger og annet
tjenestepersonale i områder hvor dette kan være et problem.

Hans Peder Pedersen
Ordfører

Kommunestyret behandlet saken den  31.10.2006:

Votering:
Enstemmig som ordførers innstilling til vedtak

Kommunestyrets vedtak den 31.10.2006:

1. Dagens kirkeordning videreføres.
2. Staten må ta større del av ansvaret for vedlikehold av eldre og bevaringsverdige

kirkebygg.
3. Det må satses på gode, desentraliserte ordninger som sikrer at alle landets innbyggere,

uavhengig av bosted, kan tilbys like gode kvalitetsmessige kirkelige tjenester som
bosatte i sentrale områder. Dette innebærer også at man må vurdere å sette inn
spesielle virkemidler som sikrer rekruttering og stabilitet i prestestillinger og annet
tjenestepersonale i områder hvor dette kan være et problem.


