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Staten og den norske kirke - høringsuttalelse
Det vises til høringsbrev av 24.04.2006 vedr. NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke - høring.
Saken ble behandlet i kommunetyret i Re 24.10.06. Rådmannen hadde en innstilling som gjaldt
de punktene som berører forholdet mellom kirken og kommunen, pkt.4., 7. og 8.
Kommunestyret valgte å gå inn på alle områdene som høringen berører. Det er avkrysset på
skjema ut i fra hva flertallet gikk inn for. Særutskriften fra behandlingen av saken i
kommunestyret følger også vedlagt. Der går de forskjellige avstemmingsresultatene fram.
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n iBu
kommunalsjef

Vedlegg:
Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
- Særutskrift fra Re kommunestyre, Staten og Den norske kirke, 24.10.06
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans : Re kommune
Type høringsinstans
® Kommune
Menighetsråd/ kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Prost/biskop
Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
fl Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
n Annen offentlig instans
Fl Annen privat instans

1. Hvilke overordnede prinsipper bor ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?
Svar: Staten bør føre en aktivt støttende religionspolitikk. Det skal være full religionsfrihet i
Norge. Staten skal legge til rette for utøvelsen av religiøs virksomhet, blant annet gjennom å
sikre en tilstrekkelig finansiering til de ulike tros- og livssynssamfunn. Selv om Grunnloven
fremhever "den evangelisk-lutherske religion" som den dominerende og den som står
nærmest statsforfatningen, skal andre livssynssamfunn være sikret både økonomisk
grunnstøtte og tilskudd til sermonirom.

2. Den norske kirke som statskirke:
® Bør fortsette
Bør avvikles
Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bor Den norske kirke være forankret?
®
Q
Q
Q

Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Lov om trossamfunn
Vet ikke / ønsker ikke å svare

4. Hvordan bor Den norske kirke finansieres?
0 Gjennom medlemsavgift
Q Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
® Offentlig finansiering uten medlemsavgift
Vet ikke / ønsker ikke å svare

5. Hvordan bor valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?
0 Valgordningene bør være som i dag
® Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelle andre ordninger:

6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bor 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)
Ingen tillegg
® De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene
® Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Q Det humanistiske verdigrunnlaget
At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
® Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Q Kommunen
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
8. 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
0 Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Fl Vet ikke / ønsker ikke å svare
For stavkirker , middelalderkirker og listeførte kirker må staten dekke en vesentlig del
av vedlikeholdskostnadene . (Enstemmig vedtak i Re kommunestyre.)
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Behandlinger:
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0052/06

Administrasjonens

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
24.10.2006

forslag:

Re kommune gir sin tilslutning til utvalgets flertall når det gjelder finansieringsordninger
ansvar slik det framgår av punktene 4., 7. og 8 i horingssvaret.

og

Behandling /vedtak i Kommunestyret den 24.10.2006 sak 0052/06
Behandling:
Forslag til uttalelse fra arbeidsgruppa for høringsarbeidet NOU 2006:2 Staten og Den norske
kirke, nedsatt av KS Buskerud, Telemark og Vestfold ble utdelt.
Heming Olaussen , SV, la fram følgende forslag:
Til pkt. 2: Re kommune går inn for at stat og kirke skilles og at Den norske kirke etableres
som en selvstendig folkekirke med samme lovgrunnlag som andre tros- og livssynssamfunn.
Til pkt. 4: Re kommune mener, basert på prinsippet om likebehandling, at folkekirken bør
finansieres av dets medlennner, dvs. via en kontingent. Det bør likevel kumle gis statlig støtte
i en overgangsperiode, og til særlige fotmål.
Alt. pkt. 8: Ved et skille stat - kirke bør det foretas et "skilsmisseoppgjør". Tatt i betraktning
at vesentlige deler av kirkens eiendom, og Opplysningsvesenets Fond, er bygget opp på
overføringer fra staten, dvs. hele det norske folk, er det rimelig at det foretas et bo-oppgjør
som fordelere disse verdier.
Ordinære kirkebygg bør overdras folkekirken som selv må stå for drift og vedlikehold.
Gerd Eva Holtung , V, la fram følgende forslag:
Til pkt. 1:
Re kommune ønsker "å følge opp menneskerettighetene til også å omfatte reell livssynsfrihet
for den enkelte innbygger. Derfor er Gjønnes utvalgets innstilling: "Selvstendig styrt Norsk
Folkekirke"' det beste alternativet. Dvs. et skille også grunllovsmessig.
Pkt. 2: Den norske kirke som statskirke bør avvikles
Pkt. 3: Den norske kirke bør være forankret i lov om trossamfunn
Pkt. 4: Den norske kirke bør finansieres ved støtte fra det offentlige og med noe
medlemsavgift

Adresse
Telefon
Regata 2. 3174 Revetal
33 06 10 00
c-post: postrnottak@re.kormnune.no

Telefax
33 06 10 01

Bankgiro
1638 0243508

Postgiro for skatt
78550607165
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Pkt. 6: Dersom statskirkeordningen avvikles hva bør i så fall stå i § 2 (eller i en annen
paragraf) i Grunnloven i tillegg til prinsippet onn religionsfrihet? De politiske prinsipper som
statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og menneskerettighetene
Pkt. 7: Kommunen bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen
Pkt. 8: Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret.
Re Senterparti v/ Trygve Ånestad fremmet slikt forslag:
1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?
Staten bør føre en aktivt støttende religionspolitikk. Det skal være full religionsfrihet i
Norge. Staten skal legge forholdene til rette for utøvelsen av religiøs virksomhet, blant
annet `jen nom å sikre en tilstrekkelig finansiering til de ulike tros- og livssynssanlfunn.
Selv om Grunnloven fremhever "den evangelisk-lutherske religion" som den dominerende
og den som står nærnest statsforfatningen, skal andre livssynssamfunn være sikret både
økonomisk grunnstøtte og tilskudd til seremonirom.
2. Den norske kirke som statskirke:
Bør fortsette.
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
Grunnloven.
4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Offentlig finansiering uten medlemsavgift.
5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?
Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer.
6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bør i så fall stå i § 2 (eller i en
ansen paragraf) i Grunnloven i tillegg til prinsippet om religionsfrihet?
De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på, så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene.
Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget.
7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd).
8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret.
Forslag til nytt pkt . 9 framlagt av kommunestyret:
For stavkirker, middelalderkirker og listeførte kirker må staten dekke en vesentlig del av
vedlikeholdskostnadene.
Votering:
Det ble foretatt punktvis votering over spørsmål til høringsinstansene:
Pkt. 1: Sp's forslag vedtatt med 17 stemmer: (Sp(7), Krf(3), H(2), Frp(3), Ap(2)
Venstres forslag fikk 4 stemmer: (V(1), SV(2), Frp(1) og falt
Vet ikke 4 stemmer: Frp(1), Ap(2), Uavhengig(1) og falt
Pkt. 2: Sp's forslag vedtatt med 17 stemmer: (Sp(7), Krf(1), H(2), Frp(3), Ap(4)
V/SV's forslag fikk 8 stemmer: (V(1), SV(2), Krf(2), Frp(2), Uavhengig(l) og falt.
Pkt. 3: Sp's forslag vedtatt med 20 stemmer: Sp(7), Krf(3), H(2), Frp(4), Ap(4)
V/SV' forslag fikk 5 stemmer: (V(l), SV(2), Frp(1), Uavhengig(1) og falt.
Pkt. 4: Sp's forslag vedtatt med 16 stemmer: (Sp(7), H(2), Krf(1), Ap(3), Fip(3)
SV's forslag fikk 3 steruner: (S V(1), Frp(1) og falt
Venstres forslag fikk 6 stemmer: (V(1), Krf(2), Ap(1), Frp(1), Uavhengig(1) og falt
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Pkt. 5: Sp's forslag vedtatt med 19 mot 6 (SV(2). V(l). Ap(-?). Frp(1) stemmer
Pk-t. 6: Sip%V'forslag vedr. alternativ 2 enstemmig vedtatt
Sp's forslag vedr. alternativ 3 vedtan med 16 mot 9 (V(1), SV(2), Ap(3), Frp(2),
Uavhengig(1) stemmer
Pkt. 7: Sp's forslag vedtatt med 15 stemmer: (Sp(7), Krf(l), H(2), Frp(4), Ap(1)
Venstres forslag fikk 9 stemmer (V(11, SV(2), Krf(l), Frp(1), Ap(3), Uavhengig (1) og
falt. 1 repr.(krf) stemte for vet ikke/onsker ikke å svare.
Pkt. 8: Sp's forslag vedtatt med 18 steermer: (Sp(7). Krf(3). H(2), Frp(4). Ap(2)
SV's forslag fikk 2 stemmer (SV(1). Uavhengig(1) og falt
Venstres forslag fikk 4 stemmer (V(1), SV(1), Ap(2) og falt.
Pkt. 9: Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Staten bør føre en aktivt støttende religionspolitikk. Det skal vavre full religionsfrihet i
Norge. Staten skal legge forholdene til rette for utøvelsen av religiøs virksomhet, blant
annet gjennom å sikre en tilstrekkelig finansiering til de ulike tros- og livssynssamfunn.
Selv om Grunnloven fremhever " den evangelisk -lutherske religion " som den
dominerende og den som står nærmest statsforfatningen, skal. andre livssynssamfunn
være sikret både økonomisk grunnstøtte og tilskudd til seremonirom.
2. Den norske kirke som statskirke bør fortsette
3. Den norske kirke bør være forankret i Grunnloven.
4. Den norske kirke bør finansieres ved offentlig finansiering uten medlemsavgift.
5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles? 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?
De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på, så som demokrati, rettstaten
og menneskerettighetene.
Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget.
7. Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd) bør ha ansvaret for
gravferdsfor valtningen
8. Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret.
9. For stavkirker, middelalderkirker og listeførte kirker må staten dekke en vesentlig del
av vedlikeholdskostnadene.

Vedlegg: Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene,

Faktiske opplysninger:

skjema
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Det vises til brev som ble sendt ut til kommunestyrets medlemmer 11.08.06 med høringsbrev
fra det Kongelige Kultur og kirkedepartement, sammendrag av NOU 2006:2 - hefte og et brev
fra Human-Etisk forbund datert 26.06.06. Dette ble gjort for at de politiske partiene skulle få
mulighet for å gjennomføre en prosess i forbindelse med linringen.
Det er et offentlig utvar som har utredet forholdet mellom stat og kirke. Formålet med
utredningsarbeidet var å skaffe grunnlag for å treffe beslutning om statskirkeordningen skal
videreføres. reformeres eller avvikles. Utvalget ble bedt om å vurdere statskirkeordningen i
sin helhet, mulige eller ønskelige reformer innenfor ordningen og alternativ til
statskirkeordningen. Utvalget skulle også vurdere ulike finansieringsordninger,
gravferdsordningen, ordninger for ivaretakelse av fredede og verneverdige kirker og ulike
eiendomsrettslige spørsmål.
Utvalgets flertall, 18 av 20 medlenuner, anbefaler at statskirkeordningen oppheves. Av
flertallet er det 14 medlemmer som anbefaler at Den norske kirke organiseres som en
"lovforankret folkekirke", mens fire medlemmer anbefaler at Den norske kirke etableres som
et selvstedig trossamfunn på lik linje med andre tros- og livssynsamfunn.
Utvalget kommer med ulike anbefalinger i forhold til finansiering. Flertallet går likevel inn for
at offentlige bevilgninger skal stå for hovedfinansieringen av Den norske kirkes virksomhet.
Medlemsbidrag vurderes også enten som hoved eller delfinansieringskilde.
Høringsinstansene blir bedt om å bruke det skjema som følger høringen for å lette
departementets arbeid. Det blir bedt om at skjema samt høringsutalelse blir sendt
departementet
Vurdering:
Rådmannen ser at denne saken er viktig for Norge som nasjon og lokalsamfunnene. Likevel
bør rådmannens mening begrense seg til de spørsmål som berører forholdet mellom kirken og
kommunen . Det vil i første rekke være finansieringsordningen , hvem som skal eie
kirkebyggene og gravferdsordningen. Skjemaet vil bli brukt til avkryssing på de punktene som
er relevante i forhold til dette og begrunnes i saken. De øvrige punktene vil det da være opp til
kommunestyrets medlemmer å ta inn i høringen. De punktene som omtales refererer seg
dermed til punkter i skjemaet:
Punkt 4 . Hvordan bør den norske kirke finansieres?
Når det gjelder finansieringsordningen vil rådmannen støtte utvalgets syn som mener det
fortsatt bør være en offentlig oppgave å bidra økonomisk og på andre måter legge til rette for
tros- og livssynssamfunnenes virksomhet. Uavhengig av om Den norske kirke avvikles som
statskirke bør det være en åpen folkekirke. Det offentlige bør derfor stå for
hovedfinansieringen med statlig tilskudd som dekker lønninger og personalkostander.
Punkt 7. Hvem skal ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Gravferd er en allmenn oppgave. Gravferdsordningen bør derfor endres slik at kommunen har
ansvaret. Kommunen vil være nøytral når det gjelder livssyn og tro. Det vil da bli et tydligere
skille mellom de juridiske og praktiske sidene ved gravferd og de religiøse og sermonielle
forhold. Dette vil være et viktig prinsipp for å ivareta det mangfold som er i befolkningen når
det gjelder tro og livssyn.
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Punkt 8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Når det gjelder kirkebygga

bør det være slik at kon nunene har hovedansvaret

for byggina..

vedlikehold, forvaltning og drift. Det må likevel bli en ordning slik at de kommunene som har
ansvar for historiske kulturskatter slik som middelalderkirker og andre vernede kirkebygg får
dekket de merkostnadene dette innebærer gjennom statlige tilskudd. Opplysningsvesenets fond
er et sted å hente midler til en slik ordning. Rådmannen gir sin tilslutning til flertallet i utvalget
når det gjelder å videreføre prinsippet om at soknene har eiendomsrett til soknekirker og
kirkefond.

Konklusjon:
Rådmannen gir sin tilslutning til flertallet i utvalget når det gjelder de punktene som er tatt inn
i høringen. Det er andre mer grunnleggende spørsmål i høringen som rådmannen har valgt å
stå åpent i høringssvaret. Dette vil ev. bli tatt inn etter den politiske behandlingen.

Re, 29.09.06
Trond Wifstad
rådmann
Unni Bu
kommunalsjef

Rett utskrift:

Ekspedisjonspåtegning:
Sendt saksbehandler for videre behandling og oppfølging.

