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MELDING OM POLITISK VEDTAK - HØRING AV NOU 2006 :2 STATEN
OG DEN NORSKE KIRKE

Kommunestyret behandlet i møte 08.11.2006, sak 0057/06. Følgende vedtak ble fattet:
Åfjord kommunestyres medlemmer avgir følgende synspunkter:
(kommunestyret består av 21 medlemmer og stemmetall er oppgitt bak svaralternativene)
1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- o lgivssynspolitikken?
"Grunnloven må gjøres religionsnøytral for å sikre reell religionsfrihet. Dette betyr at alle
referanser til kirke og religion må avvikles." (2) 3 stemmer
"Statskirkeordningen videreføres med den evangelisk lutherske religion som den førende og
den som står nærmest statsforfatningen" (2) 18 stemmer
2.
®
®
Q

Den norske kirke som statskirke:
Bør fortsette (2) 18 stemmer
Bør avvikles (2) 3 stemmer
Vet ikke / ønsker ikke å svare

3.
®
®
®

I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
Grunnloven (2) 18 stemmer
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget (1) 1 stemme
Lov om trossamfunn (1) 2 stemmer

jZtpSt
C lir-

Adr.
Tlf. Rådhuset
Telefax Rådhuset
Giro
7170 ÅFJORD
72 53 23 00
72 53 23 01
4345 06 00793
E-post : i,ostmottak(d afiord.kommune.no Internettadr
. www.afjord .kommune.no

Org.nr.
964 982 864 MVA

o Vet ikke / ønsker ikke å svare
4.
[]
®
®

Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige (1) 2 stemmer
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift(3) 3 stemmer

® Offentlig finansiering uten medlemsavgift

16 stemmer

[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
5. Hvordan bør val ordnin egene
og demokratiet være dersom statskirkeordningen avvikles?
Valgordningene bør være som i dag
® Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer (4) 20 stemmer
® Vet ikke / ønsker ikke å svare 1 stemme

Eventuelle andre ordninger:
Valg til kirkelige råd bør samordnes med de politiske valgene hvert 2. år for å øke
valgdeltakelsen. (4) 20 stemmer
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
® De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene (2) 5 stemmer
® Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget (2) 15 stemmer
Q Det humanistiske verdigrunnlaget
® At Den norske kirke er en evangelisk -luthersk kirke 1 stemme
Q Vet ikke l ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
[] Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
® Kommunen (4) 21 stemmer
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
8.
Q
®
®
®

Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene , og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret 3 stemmer
Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret 8 stemmer
Vet ikke / ønsker ikke å svare 10 stemmer
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HØRING AV NOU 2006:2 STATEN OG DEN NORSKE KIRKE
Innstilling:
Kommunestyret vedtar en høringsuttalelse med bakgrunn i arbeidsgruppas synspunkter.

Behandling /vedtak i Kommunestyret

den 08.11.2006 sak 0057/06

Vedtak:
Åfjord kommunestyres medlemmer avgir følgende synspunkter:
1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?
"Grunnloven må gjøres religionsnøytral for å sikre reell religionsfrihet. Dette betyr at alle
referanser til kirke og religion må avvikles." (2) 3 stemmer
"Statskirkeordningen videreføres med den evangelisk lutherske religion som den førende og
den som står nærmest statsforfatningen" (2) 18 stemmer
2.
®
®
[]

Den norske kirke som statskirke:
Bør fortsette (2) 18 stemmer
Bør avvikles (2) 3 stemmer
Vet ikke / ønsker ikke å svare

3.
®
®
®

I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
Grunnloven (2) 18 stemmer
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget (1) 1 stemme
Lov om trossamfunn (1) 2 stemmer
Vet ikke / ønsker ikke å svare

4.
Q
®
®
®

Hvordan bor Den norske kirke finansieres?
Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige (1) 2 stemmer
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift(3) 3 stemmer
Offentlig finansiering uten medlemsavgift 16 stemmer
Vet ikke 1 ønsker ikke å svare

0

Sak 0057106
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 (4) 20 stemmer
® Vet ikke / ønsker ikke å svare 1 stemme
Eventuelle andre ordninger:

Valg til kirkelige rådbør samordnesmed de politiske valgene hvert 2. år for å øke
valgdeltakelsen. (4) 20 stemmer
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
® De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene (2) 5 stemmer
® Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget (2) 15 stemmer
Q Det humanistiske verdigrunnlaget
® At Den norske kirke er en evangelisk -luthersk kirke 1 stemme
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
® Kommunen (4) 21 stemmer
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
8.
Q
®
®
®

Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret 3 stemmer
Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret 8 stemmer
Vet ikke / ønsker ikke å svare 10 stemmer

Saksopplysninger:
Det offentlige utvalget (Gjønnesutvalget ) som har utredet forholdet mellom stat og kirke avga
sin innstilling (NOU 2006: 2 - Staten og den norske kirke) i januar 2006.
Formålet med Gjønnesutvalgets utredning var å skaffe "grunnlag for å treffe beslutning om
statskirkeordningen skal videreføres , reformeres eller avvikles ': Utredningen er nå sendt på
høring og Åfjord kommune er bedt om å sende inn en høringsuttalelse.

Sak 0057/06
Formannskapet nedsatte i møtet 23.08.06 en arbeidsgruppe bestående av Johan Kjennerud
(leder), Gerd W. Forfot, Jan Ame Johansen, Lise G. Sørheim til å følge prosessen og
forberede saksfremlegg til kommunestyrets møte 8.11. Arbeidsgruppa har hatt møter
0
25.09.06, 16.10.06 og 30.10.06. 1 tillegg ble det i samarbeid med Stokksund- og Afjord
kirkelige råd avholdt et folkemøte 26. oktober hvor utvalgsleder Kåre Gjønnes innledet om
utredningen.
For å lette departementets arbeid med høringen, ber kirkeminister Trond Giske
høringsinstansene om å fylle ut bruke et utsendt spørreskjema som tar for seg de mest sentrale

spørsmålene i høringen.
Vurdering:
Arbeidsgruppa har konsentrert seg om departementets spørreskjema og drøftet disse
spørsmålene. Spørreskjemaet er gjengitt nedenfor.
Medlemmene i gruppa representerer ulike partier og har i enkelte spørsmål forskjellige syn.
Tallene i parentes angir hvor mange i gruppa som stemte for det aktuelle synspunktet.

