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NOU 2006 :2 Staten og Den norske  kirke -  høringssuttalelse

Saksprotokoll i Molde formannskap - 07.11.2006

Vedtak

Molde kommune har i dag sterke økonomiske forpliktelser knyttet til kirkens økonomi. Det
er Molde kommunes oppfatning at finansiering av kirken ikke er en kommunal oppgave, men
et forhold mellom staten og det enkelte tros- og livssynsamfunn

Behandling

Jan-Egil Korseberg (KRF) fremmet følgende alternative forslag:

Molde kommune sender ikke egen høringsuttalelse i saken.

Det ble votert alternativt mellom rådmannens forslag til vedtak og KRF's fremsatte forslag
der førstnevnte ble vedtatt med 10 mot 1 (KRF) stemmer.

Geir Amdam
Kommunalsjef

Vedlegg:  Saksframlegg  datert 30.10.2006
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NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke - høringssuttalelse

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato
141/06 Molde formannskap 07.1 1.2006

Rådmannens  forslag til vedtak

1. Molde kommune har i dag sterke økonomiske forpliktelser knyttet til kirkens økonomi.
Det er Molde kommunes oppfatning at finansiering av kirken ikke er en kommunal oppgave,
men et forhold mellom staten og det enkelte tros- og livssynsamfunn

Saksprotokoll i Molde  formannskap  -  07.11.2006

Vedtak

Molde kommune har i dag sterke økonomiske forpliktelser knyttet til kirkens økonomi. Det
er Molde kommunes oppfatning at finansiering av kirken ikke er en kommunal oppgave, men
et forhold mellom staten og det enkelte tros- og livssynsamfunn

Behandling

Jan-Egil Korseberg (KRF) fremmet følgende alternative forslag:

Molde kommune sender ikke egen høringsuttalelse i saken.

Det ble votert alternativt mellom rådmannens forslag til vedtak og KRF's fremsatte forslag
der førstnevnte ble vedtatt med 10 mot 1 (KRF) stemmer.

Saksopplysninger

Det offentlige utvalget som har utredet forholdet mellom stat og kirke avgav sin utredning
31. januar 2006. Utvalgets innstilling har tittelen NOU 2006:2 Staten og den norske kirke.
Utvalgets innstilling er på høring med frist 1. desember 2006.
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Selv om hovedpunktene i utvalgets innstilling synes klar i forhold til å oppheve
statskirkeordningen og å definere gravferd som en allmenn og dermed offentlig oppgave,
omhandler utvalgets innstilling langt flere tema og nyanser. Rådmannen legger derfor ved
den offisielle kortversjonen av utredningen, slik at den enkelte representant selv kan få
vurdert de ulike tema.

Vurdering
Rådmannen finner det vanskelig å invitere til vedtak som direkte går på tros- og
livssynsspørsmåls forankring innenfor kirkeordningen. Spørsmål om for og mot
statskirkeordningen vil være av en slik karakter.

Kommunen har i dag sterke interesser knyttet til kirkens økonomi. Nær 2/3 av kirkens
inntekter kommer fra kommunale bevilgninger og 1/3 bevilges over statsbudsjettet. Statens
utgiftsansvar for kirken gjelder i hovedsak prestetjenesten. Kommunens utgiftsforpliktelser er
nedfelt i kirkelovens § 15 og er knyttet til oppgaver som den lokale menigheten er pålagt
gjennom lovgivningen. Kommunens utgiftsdekning skal sikre at soknet kan holde de
gudstjenestene som biskopen forordner, utføre nødvendige kirkelige tjenester, ha
tilfredsstillende arbeidsforhold for kirke ansatte og tilstrekkelig administrativ hjelp for
menighetsråd og fellesråd.

Uavhengig av valg av kirkeordning er det rådmannens oppfatning at drift av kirken, bl.a
bygging og drift av kirkebygg, ikke er en kommunal oppgave. Begrunnelsen for dette er at
kommunene er en tros- og livssynsnøytral instans. I tillegg bør ikke et kirkesamfunns
økonomiske fundament være avhengig av den til enhver tid aktuelle kommunale økonomi.
Dette bør være et direkte forhold mellom staten og det enkelte tros- og livssynssamfunn.

Hilmar Windstad Geir Amdam

Vedlegg: Kortversjon av NOU 2006:2
Brev fra Human-Etisk Forbund, datert 26.06.06
Høringssvar fra Molde kirkelige fellesråd
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