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ENEBAKK KOMMUNE
Enebakk kommune

Kultur- og kirkedepartementet
Postboks 8030
0030 Oslo

Deres dato:  Deres ref Vår ref.:
2006/495/SONO

NOU 2006:2 -Staten og Den norske kirke - Høring
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Arkivkode: Dato:
C84 01.11.2006

Enebakk kommunestyret behandlet ovennevnte sak i møte 30.10.2006. De underrettes med
dette om at det ble fattet følgende vedtak i saken:

1. Enebakk kommune slutter seg til mindretall IIs forslag:
Den norske kirke opprettholdes  som en  grunnlovsforankret folkekirke.

2. Staten må ta større ansvar ved å bevilge mer penger til vedlikehold av gamle
kirker slik at de ikke forfaller.

Med vennlig hilsen

Sonj Nordhagen
avdelingsleder

Kopi til:
Kirkevergen i Enebakk

Postadresse:  Besøksadresse :  Organisasjonsnr.:  964 949 581  Telefon:  64 99 20 00
Prestegårdsvn. 4 Prestegårdsvn.  4  Internett:  www.enebakk.kommune.no  Telefaks:  64 99 20 09
1912 Enebakk 1912 Enebakk  E-post: postmottak@enebakk.kommune.no
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Saksframlegg

Saksbehandler:  Sonja Nordhagen

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato:

39/06 Formannskapet 12.06.2006
59/06 Formannskapet 16.10.2006
62/06 Kommunestyret 30.10.2006

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

Vedlegg: Brosjyre
Utredningens kap. 10

Dokumenter som ikke er vedlagt: NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke
Brev fra Kultur- og kirkedepartementet av 24.04.2006

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Det gis uttalelse  til NOU  2006 :2 - Staten og Den norske kirke  -  som det framgår av
rådmannens forslag.

Saksprotokoll for Formannskapet 12.06.2006

Behandling:

Hans Guslund, SP, og ordfører Tidemann foreslo at saken utsettes for politisk behandling og
ny behandling i formannskapet i oktober 2006.

Votering: Utsettelsesforslaget enst. vedtatt.

VEDTAK:

Saken utsettes.

Saksprotokoll for Formannskapet  -  16.10.2006

Behandling:

Hans Guslund, SP, foreslo at Enebakk kommune slutter seg til mindretall IIs forslag: Den
norske kirke opprettholdes som en grunnlovsforankret folkekirke.

Votering: Formannskapet sluttet seg enst. til forslaget fra Hans Guslund.



INNSTILLING:

Enebakk kommune slutter seg til mindretall IIs forslag: Den norske kirke
opprettholdes som en grunnlovsforankret folkekirke.

Saksprotokoll for Kommunestyret - 30.10.2006

Behandling:

Ole Folkestad, H, framsatte følgende forslag:
"Rådmannens innstilling opprettholdes."
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Hans Guslund, SP, framsatte følgende tilleggsforslag:
"Staten må ta større ansvar ved å bevilge mer penger til vedlikehold av gamle kirker
slik at de ikke forfaller."

Votering:
23 stemte for formannskapets innstilling  (5H, 5Frp, 2Krf, 3SP, 1U, 5AP, 2SV)

3 " " forslaget  fra Ole  Folkestad  (1H, 2AP)

25 stemte  for Hans Guslunds  tilleggsforslag  (6H, 5Frp, 2Krf, 3SP, 1U, 6AP, 2SV)
1 " mot (1 AP)

VEDTAK:
1. Enebakk  kommune slutter  seg til mindretall IIs forslag: Den norske kirke

opprettholdes  som en  grunnlovsforankret folkekirke.
2. Staten må ta større ansvar ved å bevilge  mer penger  til vedlikehold  av gamle

kirker slik at de ikke forfaller.

SAKSUTREDNING:

Sammendrag

Rådmannen har utarbeidet forslag til svar på spørsmål i tilknytning til høring vedrørende
utredning om staten og Den norske kirke.

Saken behandlet i formannskapet og kommunestyret.

Bakgrunn

NOU 2006: 2 - Statens og Den norske kirke - er sendt ut på høring med frist 01.12.2006.

Saksopplysninger

Det offentlige utvalget som har utredet forholdet mellom stat og kirke, avgav sin utredning
31.01.2006. Formålet med utredningsarbeidet var å skaffe grunnlag for å treffe beslutning om
statskirkeordningen skal videreføres, reformeres eller avvikles. Utvalget ble anmodet om å
vurdere statskirkeordningen i sin helhet, mulige eller ønskelige reformer innenfor ordningen
og alternativ til statskirkeordningen. Utvalget skulle også vurdere ulike
finansieringsordninger, gravferdsforvaltningen, ordninger for ivaretakelse av fredede og
verneverdige kirker og ulike eiendomsrettslige spørsmål.
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Utvalgets flertall, 18 av 20 medlemmer, anbefaler at statskirkeordningen oppheves. 14 av
dette flertallet anbefaler at Den norske kirke organiseres som en "lovforankret folkekirke",
mens fire medlemmer anbefaler at Den norske kirke etableres som selvstendig trossamfunn på
lik linje med andre tros- og livssynssamfunn. To av medlemmene anbefaler at dagens
statskirkeordning videreføres innenfor gjeldende grunnlovsbestemmelser.

Når det gjelder finansieringen, kommer utvalget med ulike anbefalinger i forhold til de tre
hovedmodellene. Flertallet går inn for at offentlige bevilgninger fortsatt skal stå for
hovedfinansieringen av Den norske kirkes virksomhet. Medlemsbidrag vurderes også som en
finansieringskilde, enten som hovedfinansieringsmåte eller som supplement til offentlige
tilskudd.

Departementet er opptatt av å få høringsinstansenes syn på de overordnede spørsmålene som
gjelder statskirkeordningen, den framtidige organiseringen og finansieringen av Den norske
kirke. Det oppfordres til at aktuelle høringsinstanser legger til rette for informasjons- og
drøftingsmøter, så vel i det enkelte lokalsamfunn som på regionalt og nasjonalt nivå. Det
anses som fruktbart om folkevalgte for kommunen og den lokale kirken i fellesskap drøfter
hvilken løsning som kan være best i den enkelte kommune. Får å lette departementets arbeid
er det utarbeidet skjema som skal fylles ut og sendes med høringsuttalelsen.

Brosjyre som viser hovedtrekkene ved utredningen og anbefalingene vedlegges. Videre
vedlegges utredningens kap. 10. Utredningen ligger ute på Internett, adr.:
http//www. dep.no/kkd/norsk/dok/hoering/bn.html.

Departementet  ønsker svar  på følgende: Rådmannens forsla :
1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til Selvstendig folkekirke bør ligge til grunn

grunn for tros- o livs ns olitikken? for tros- o livs ns olitikken
2. Den norske kirke som statskirke: Den norske kirke som statskirke bør

a) Bør fortsette avvikles.
b) Bør avvikles
c) Vet ikke

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være Den norske kirke bør forankres i Lov om
forankret? trossamfunn
a) Grunnloven
b) Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
c) Lov om trossamfunn
d) Vet ikke/ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres? Den norske kirke bør finansieres med
a) Gjennom medlemsavgift medlemsavgift og noe støtte fra det
b) Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige til kirkebygg og gravferder.

offentlige
c) Offentlig finansiering uten medlemsavgift
d) Vet ikke/ønsker ikke å svare

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet Dersom statskirkeordningen avvikles, bør
være dersom statskirkeordningen avvikles? man øke bruken av direkte valg til
a) Valgordningen bør være som i dag kirkens besluttende organer.
b) Øke bruken av direkte valg til kirkens

besluttende organer
c) Vet ikke/ønsker ikke å svare
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Departementet  ønsker svar  på følgende: Rådmannens forsla :
6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bør Av Grunnloven bør det bør framgå:

i så fall stå i Grunnloven i tilegg til prinsippet De politiske prinsipper som
om religionsfrihet? statsforvaltningen bygger på: så som
a) Ingen tillegg demokrati, rettstaten og
b) De politiske prinsipper som menneskerettighetene og det

statsforvaltningen bygger på: så som humanistiske verdigrunnlaget.
demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene

c) Det kristne og humanistiske
verdigrunnlaget

d) Det humanistiske verdigrunnlaget
e) At den norske kirke er en evangelisk-

luthersk kirke
f) vet ikke/ønsker ikke å svare

7. Hvem bør ha ansvaret for Kommunen bør ha ansvaret for
gravferdsforvaltningen? gravferdsforvaltningen.

a) Den lokale kirke (menighetsråd eller
fellesråd)

b) Kommunen
c) Vet ikke/ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene? Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og
a) Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret.

ha det økonomiske ansvaret
b) Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og

kommunen bør ha det økonomiske
ansvaret

c) Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det
økonomiske ansvaret

d) Vet ikke/ønsker ikke å svare

Vurderinger

Rådmannen anbefaler at det avgis uttalelse i tråd med ovenstående forslag.


