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Saksbehandler:
Thor Smith Stickler,  telefon:  33 34 80 80
Rådmannen

NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke - Høring

Utval Møtedato Saksnummer
Bystyret  08.11.2006 152/06

Rådmannens innstilling
Bystyret besvarer de 8 spørsmålene til høringsinstansene og oversender dette som
kommunens uttalelse. Bystyret tar stilling til om ytterligere uttalelser skal oversendes.

08.11.2006  Bystyret

Møtebehandling:
Petter Berg foreslo:
Tønsberg bystyre vil anbefale en
1. lovforankret folkekirke (Gjønnesutvalgets flertallsinnstilling)
2. selvstendig folkekirke (skille stat og kirke)
3. grunnlovsforankret folkekirke (dagens statskirkeordning)

som organisasjonsform for Den norske kirke.

For øvrig vedlegges uttalelse fra Tønsberg kirkelig fellesråd med svar og kommentarer.

Ringvold foreslo:
Den norske kirke trenger reformer for å sikre sin uavhengighet som trossamfunn og en mer
demokratisk styring. Prinsipielt bør stat og kirke skilles, men uansett organisering må man sikre
sterkere lekvalgt innflytelse og mer representative og demokratiske styringssystemer i kirken.
Offentlig finansiering må forutsette innsyn i og påvirkningsmyndighet på kirkens materielle
disposisjoner.



Side 52 av 59

Egeland foreslo:
Ordningen med statskirke bør opphøre og bestemmelsene om dette må tas ut av Grunnloven.
Ekteskapsinngåelse og gravlunder blir et offentlig ansvar. Det foretas et bo-oppgjør mellom stat og
kirke og kirken gis de samme økonomiske betingelser som andre livssynssamfunn til enhver tid får.

Forslaget fra Berg om selvstendig folkekirke vedtatt med 30 stemmer.
Egelands forslag fikk 8 stemmer og falt.
Ringvolds forslag fikk 23 stemmer og falt.
Bergs forslag om å legge ved Fellesrådets uttalelse fikk 17 stemmer og falt.

Bystyret har etter dette fattet slikt vedtak:
BY-152/06 Vedtak:

Tønsberg bystyre vil anbefale en selvstendig folkekirke (skille stat og kirke) som
organisasjonsform for Den norske kirke.
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