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MELDING OM VEDTAK

Fra møtet i Kommunestyret den 02.11.2006.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:
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Deres ref.

13.11.2006

Med henvisning  til NOU  2006 :2 Staten og Den norske kirke vedtar Randaberg kommunestyre
følgende høringsuttalelse:

Den fremtidige kirkeordning

1. At dagens statskirkeordning oppheves, og at det etableres en ny kirkeordning for Den
norske kirke.

2. Den Norske kirke organiseres som en grunnlovs forankret folkekirke.

Finansiering

3. En lovforankret folkekirke hvor offentlige bevilgninger står for hovedfinansieringen, med
statlig tilskudd som dekker lønninger og tilknyttede personalkostnader for alle kirkelige
ansatte og kommunale tilskudd som dekker bygninger, vedlikehold, forvaltning og drift av
kirkebygg.

4. Medlemsbidrag som skal dekke finansieringen av menighetens øvrige virksomhet.

5. Et sentralt kirkelig utjevningsfond som kan motvirke en del av de økonomiske forskjellene
mellom kommunene.
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Randaberg kommune anbefaler et skille mellom kirke og stat.

Randaberg kommune anbefaler en folkekirke som er grunnlovsfestet

Randaberg kommune anbefaler likevel at gravferdsloven endres slik at hovedprinsippet er at
kommunen har ansvaret for gravferdsforvaltningen fordi gravferd er en allmenn oppgave som
bør ivaretas av det offentlige. Kommunen er en tros- og livssynsmessig nøytral instans, og
skillet mellom de juridiske og praktiske sidene ved gravferd og de religiøse og serimonielle
sidene blir tydeligere.

Det anbefales videre at begrepet kirkegård i lovverket erstattes av den nøytrale betegnelsen
gravlund eller gravplass. Det bør vurderes å erstatte vigsling av hele gravlunden med vigsling
av enkeltfelt for å tydeliggjøre at deler av gravlunden benyttes av flere tros- og
livssynsamfunn.

Fredede og verneverdige kirker

11. Det må etableres særskilte finansieringsordninger for fredede og verneverdige kirker,
uavhengig av den fremtidige relasjonen mellom staten og Den norske kirke.

12. Behov for ekstra økonomisk strakstiltak innenfor dagens bevilgningsordninger for å
hindre ytterligere forfall og ødeleggelse av kirkebygg.

F.i endom Brett

13. Eierforholdet mellom Den norske kirke, sentralt og lokalt, fortsatt bør bygge på en
videreføring av grunnprinsippet om soknenes eiendomsrett til soknekirker og lokale
kirkefond.

14. Eiendomsretten til Opplysningsvesenets Font (OVF) kan ikke avgjøres gjennom juridiske
utredninger, men må avgjøres ved en politisk beslutning på Stortinget.

15. OVF overføres til Den norske kirke. Overføringen av OVF til Den norske kirke gir ikke
andre tros- og livssynssamfunn krav på tilsvarende økonomisk kompensasjon.

- En endring av Kirkeordningen skal avgjøres etter folkeavstemmning.

Med vennlig hilsen
Randaberg kommune

Mentz n Erpecom Vikse
Leder Politsk Sekretariat


