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HØRINGSUTTALELSE TIL NOU  2006:2 - STATEN  OG DEN NORSKE KIRKE

Bystyret i Skien kommune har i sitt møte 02.11.06 behandlet saken, og vedlagt følger saksframlegg
og utskrift fra protokoll hvor konkret avstemming i forhold til utsendt spørreskjema fremgår.

Protokollen inneholder både en oppsummert høringsuttalelse og konkret stemmegivning for alle
spørsmålene.

Med hilsen

sir

Torstein Roalkvam
rådgiver



Saksprotokoll

Utvalg: Bystyret
Møtedato : 02.11.2006
Sak: 124/06

Arkivsak : 06/2464
Tittel : STATEN  OG DEN NORSKE KIRKE - HØRINGSUTTALELSE

Behandling:
Votering:
Det ble votert over de enkelte punkter med følgende resultat:

l a) avgitt 10 stemmer
lb) avgitt 39 stemmer

2a) avgitt 24 stemmer
2b) avgitt 22 stemmer
2c) avgitt 2 stemmer

3a) avgitt 24 stemmer
3b) avgitt 8 stemmer
3c) avgitt 15 stemmer
3d) ingen avgitte stemmer

4a) ingen avgitte stemmer
4b) avgitt 3 stemmer
4c) avgitt 22 stemmer
4d) avgitt 22 stemmer
4e) avgitt 1 stemme

5a) avgitt  20 stemmer
5b) avgitt 27 stemmer
5c) avgitt  1 stemme

6a) ingen avgitte  stemmer
6b) avgitt 29 stemmer
6c) avgitt 26 stemmer
6d) ingen avgitte  stemmer
6e) avgitt 30 stemmer
6f) ingen avgitte  stemmer

7a) avgitt 29 stemmer
7b) avgitt 18  stemmer
7c) ingen avgitte  stemmer
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8a) avgitt 12 stemmer
8b) avgitt 3 stemmer
8c) avgitt 30 stemmer
8d) avgitt 2 stemmer.

Bystyrets  sammenfatning  /  høringsuttalelse:

1) Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros -  og livssynspolitikken?
b) Enhver har rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet. Denne rett omfatter

frihet til å endre religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og
offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro i lære, gjerning, utøving og
etterleving.

2) Den norske kirke som statskirke:
a) Bør fortsette

3) I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
a) Grunnloven

4) Hvordan  bør Den norske kirke finansieres?
c) Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
d) Offentlig finansiering uten medlemsavgift

5) Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?

b) Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer

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?

b) De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene

c) Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
e) At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke

7) Hvem bør  ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
a) Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)

8) Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
c) Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret

6. november 2006.

L
kndersen

H. Rasmussen
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Bystyret

Saksbehandler: Torstein Roalkvam
Arkivsaksnr.: 06/2464

Saksnr . Utvalg
124/06 Bystyret

STATEN OG DEN NORSKE KIRKE - HØRINGSUTTALELSE

Rådmannens innstilling:

Møtedato
02.11.2006

Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?

a) Den enkeltes rett til å ha den tro eller livssyn han/hun vil, og til fritt å dyrke den,
alene etter sammen med andre.

b) Enhver har rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet. Denne rett
omfatter frihet til å endre religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen
med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro i lære,
gjerning, utøving og etterleving.

2. Den norske kirke som statskirke:

a) Bør fortsette
b) Bør avvikles
c) Vet ikke / ønsker ikke å svare

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?

a) Grunnloven
b) Egen kirkelov vedtatt av Stortinget (Lovforankret folkekirke)
c) Lov om trossamfunn (Selvstendig folkekirke)
d) Vet ikke / ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

a) Gjennom medlemsavgift
b) Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
c) Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
d) Offentlig finansiering uten medlemsavgift
e) Vet ikke / ønsker ikke å svare

5.  Hvordan bør valgordningene _og demokratiet være dersom statskirkeordningen avvikles?

a) Valgordningene bør være som i dag
b) Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
c) Vet ikke  I  ønsker ikke å svare
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6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bør i så fall stå i S 2 (eller i  en annen  para2raf)
i Grunnloven i tillegg til prinsippet om religionsfrihet?

(Her kan det stemmes for ett eller flere alternativer)

a) Ingen tillegg
b) De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som 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 gravferdsforvaltningen?

a) Den lokale kirke  (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
b) Kommunen
c) Vet ikke I ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie oz forvalte kirkebyggene?

a) Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og 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

Rådmannen i Skien

Knut Wille

Dag Sagafos
plan- og økonomidirektør
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