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NOU 2006 : 2 Staten og Den norske kirke - Høring.
1 I NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke - Høring.
4 S NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke - Høring.
Vedlegg:
Sak 41/06 i Dovre Kirkelige Råd

Kultur- og Kirkedepartementet

Vedtak til:
Kultur- og kirkedepartementet,

Kirkeavdelingen.

Kopi til Dovre kyrkjelege råd.
Saksutredning:
NOU2006: 2 "Staten og Den norske kirke" er sendt ut på høring med svarfrist 1. desember 2006
til Kultur- og kirkedepartementet. Kirkerådet og Hamar bispedømmeråd har bedt om
innspill /uttalelser tidligere for å forberede saken til Kirkemøtet i november.
I samarbeid med Lesja kommune, Dovre kommune og menighetsråd i Lesja ble det avholdt
informasjonsmøte 25. september.
Dovre kyrkjelege råd har gjort vedtak til uttale om saken og vedtaket følger vedlagt.
Administrasionssiefens

innstilling:

Saken legges fram uten innstilling.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.10.2006
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Kommunestyrets behandling:
Ordføreren kom med følgende forslag:
Dovre kommunestyre slutter seg til Dovre Kyrkjelege Råd sin høringsuttalelse, men forsterker
den ved at det i pkt. 2 skal stå: "skal fortsette" (dvs. Den norske kirke skal være statskirke).
Johannes Rindal kom med følgende forslag:
Under pkt. 2:
Staten og den Norske Kirke bør skille lag.
Under pkt. 3:
Trossamfunnsloven
Kommunestyrets vedtak:
Avstemming:
Pkt. 1: Enstemmig, som Dovre kirkelige råd sin uttalelse.
Pkt. 2: Ordførerens forslag vedtatt med 15 mot 1 stemme avgitt for Johannes Rindal sitt forslag.
Pkt. 3: Dovre kirkelig råd sin uttalelse vedtatt med 14 mot 2 stemmer avgitt for Johannes
Rindal sitt forslag.
Pkt. 4: Enstemmig som Dovre kirkelige råd sin uttalelse.
Pkt. 5 : ----------------------"----------------------------------Pkt. 6 : ----------------------"----------------------------------Pkt. 7 : ----------------------"----------------------------------Pkt. 8: ----------------------"-----------------------------------
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SAK 41/06 HØRINGSUTTALELSE STAT - KIRKE
Saksopplysninger:
NOU 2006:2 "Staten og Den norske kirke" er sendt ut på høring med svarfrist 1.
desember 2006 til Kultur- og kirkedepartementet. Kirkerådet og Hamar bispedømmeråd
har bedt om innspill/uttalelser tidligere for å forberede saken til Kirkemøtet i november.
I samarbeid med Lesja kommune, Dovre kommune og menighetsråd i Lesja avholdes
informasjonsmøte 25. september.
Dokumenter:
NOU 2006:2 "Staten og Den norske kirke"
Rundskriv fra KKD 24.04.2006: NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke - Høring
(inkl. spørsmålskjema)
"Statskirke. Om forholdet mellom staten og Den norske kirke" (kortversjon av
rapport fra Gjønnesutvalget)
Lov om trudomssamfunn og ymist anna
Den norske kirkes identitet og oppdrag (uttalelse fra Kirkemøtet 2004)
Brev fra Kirkerådet av 28.06.06: Stat-kirke-høringen fram mot Kirkemøtet.
KAs høringssvar til NOU 2006:2 (kortversjon med vedlegg)

Rådets vedtak:
Dovre kyrkjelege råd, som er sokneråd for Dombås sokn, sokneråd for Dovre sokn og
kyrkjelege fellesråd i Dovre kommune/prestegjeld, har i møte 28. september 2006
enstemmig vedtatt følgende høringsuttalelse til NOU 2006:2 Staten og Den norske
kirke:
1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken:
Det skal være full religionsfrihet i Norge. Staten bør føre en aktivt støttende
religionspolitikk og skal legge forholdene til rette for utøvelsen av religiøs virksomhet
blant annet gjennom å sikre en tilstrekkelig finansiering av de ulike tros- og
livssynsamfunn.
Den kristne kulturarven er så innvevd i vår nasjons historie, og både stat og kommune
må bidra til at kulturarven videreføres og utvikles. Kyrkja er og må fortsatt være en del
av samfunnet, både lokalt og nasjonalt.
Den norske kirke er og bør være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen
folkekirke og skal være landsdekkende.
2. Den norske kirke som statskirke:
Bør fortsette.
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
Grunnloven.
4. Hvordan bør Den norskekirke finansieres?
Offentlig finansieringuten medlemsavgift.
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5. Hvordan bør valgordningen og demokratiet være dersom statskirkeordninqen
avvikles?
Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organ. Dette kan skje uavhengig av
hvorvidt statskirkeordningen avvikles eller fortsetter.
6. Dersom statskirkeordningen awiklesm hva bør i så fall stå i § 2 i Grunnloven i tillegg
til prinsippet om religionsfrihet?
Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget.
7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Den lokale kirke.
8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret.

