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Vår ref: Arkivkode: Saksbeh.: Deres ref: Kvinesdal,
06100636 - 4 / 7477/06 000 Bjørn Vidar Hagen 17.11.2006

Særutskrift :  Staten og den norske kirke  -  Høring (NOU 2006:2).

Den 15.11.06 ble det avholdt møte i hvor din sak ble behandlet, jfr. sak -
Det ble gjort følgende vedtak:

Se vedlagte særutskrift av saken.

Vedtaket kan  påklages  til kommunen. Klagefristen er 3 uker  regnet fra  den dagen da  brevet  kom fram
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt inne fristens utløp.

Klagen skal  sendes  skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi  vedtaket  det klages over, den eller
de endringer som  ønskes, og de  grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager  så  sent at det
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid,  bes  du  også  oppgi når denne melding kommer
frem.

Med hilsen

Cr Bjørn idar Hagen

J rådmann

Kopi: Kvinesdal kirkelig fellesråd,  Vesterdalsv. 5, 4480 KVINESDAL



Kvinesdal  kommune

Saksnr : Utval  : Møtedato:

131-06 Formannskapet 08.11.06

082-06 Kommunestyret 15.11.06

Arkivkode:  Saksmappe:  Løpenr.:  Saksbeh.:
000 06/00636  - 3 7117/06  Bjørn Vidar  Hagen

Staten og Den norske kirke-Høring (NOU 2006:2)

Resyme /problemanalyse/faktaopplysninger:

Høringssvar fra Feda menighetsråd, Kvinesdal menighetsråd og Fjotland sokneråd
(tidligere utsendt).
Høringsvar fra Kvinesdal kirkelige fellesråd (tidligere utsendt).
Høringsuttale fra KA (Kirkelig arbeidsgiver-og interesseorganisasjon) (tidligere
utsendt).
Departementets høringsbrev og avkrysningsskjema  (tidligere utsendt).
Kirkerådet sin kortversjon av NOU'en (tidligere utsendt).

Bakgrunn :
Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon den 14.03.06 et bredt sammensatt
utvalg for å utrede fremtidig ordning for dagens statskirkeordning. Utvalget fikk en
bred sammensetning og har vært ledet av Kåre Gjønnes og fått benevnelsen
Gjønnes-utvalget. Utvalget var sammensatt fra alle politiske partier på Stortinget,
kirkelige organer, den samiske befolkning, Norges frikirkeråd, Human-Etisk Forbund,
ulike religioner og representanter med spesiell fagkompetanse.

Utvalget har presentert 3 ulike modeller :
1. Grunnlovsfestet folkekirke. Rettslig forankret i grunnloven med kongen i

kirkelig statsråd som øverste myndighet. Kongen i kirkelig statsråd utnevner
biskoper og proster.

2. Lovforankret folkekirke. Rettslig forankret i særlov gitt av Stortinget.
Kirkemøtet som øverste myndighet og at kirken står fritt i å utnevne biskoper
og proster.

3. Selvstendig folkekirke. Rettslig forankret i trossamfunnsloven. Kirkemøtet som
øverste myndighet og at kirken står fritt til å utnevne biskoper og proster.

Utvalget sitt flertall anbefaler at dagens statskirkeordning oppheves, slik at det
etableres en nyordning for Den norske kirke. Et flertall på 14 anbefaler at det Den
Norske kirke for fremtiden blir organisert som en lovforankret folkekirke. 4 av
utvalgsmedlemmer anbefaler at DnK for fremtiden organiseres som en selvstendig
folkekirke. 2 av medlemmene anbefaler at gjeldende statskirkeordning videreføres
innenfor gjeldende grunnlovsbestemmelser.
I tillegg har KA, kirkelig arbeidsgiver-og interesseorganisasjon, laget en egen
høringsuttale som i hovedsak foreslår en grunnlovsforankret folkekirke hvor det
gjøres tilpasninger for flere reformer.

Vurdering :
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Det er viktig at en fremtidig revisjon av dagens kirkeordning bidrar til at Den norske
kirke kan fungere og videreutvikles som en åpen, inkluderende og landsdekkende
folkekirke med en demokratisk forankret styringsstruktur.
Ny kirkelov av 1996 innebar at den lokale kirke fikk økt selvstendighet overfor
kommunen. Samme selvstendighet bør gjennomføres for kirken også på nasjonalt
nivå.
Menigheten/soknet er og må fortsatt være den sentrale og bærende kirkelige enhet.
Det lokalkirkelige selvstyre må fortsette slik det ble vedtatt i kirkeloven av 1996. For
å opprettholde den lokale kirkes sterke og viktige stilling, må det som i Sverige
fastsettes skranker for nasjonal- og regionalkirkelig beslutningsmyndighet slik at
lokal kirkens demokratisk valgte styringsorganers myndighet ikke svekkes.
Det må etableres et enhetlig felles arbeidsgiveransvar for alle lokalkirkelig tilsatte på
et nivå som er nær soknene, men samtidig stort nok til å sikre en profesjonell
ivaretakelse av arbeidsgiveransvar og ledelse. Et enhetlig felles arbeidsgiveransvar
vil gi bedre muligheter for å drive et samlet strategisk og helhetlig planarbeid for
menigheten, utføre en bedre ledelse av personalet og ha et samlet ansvar for
arbeidsmiljøet.
Den norske kirkes driftsnivå må sikres. Ressurssituasjonen varierer fra menighet til
menighet. I enkelte deler av landet er økonomien så anstrengt at forvaltningen av
nasjonale kulturskatter og verdifull bygningsmasse er kritikkverdig. I tillegg blir det
kirkelige tjenestetilbudet overfor kirkens medlemmer svært begrenset. En bedre
finansieringsordning må utredes nærmere.

Rådmannen foreslår følgende
innstilling:

Kvinesdal kommune avgir følgende høringsuttalelse til "Staten og Den  Norske kirke
- (NOU 2006:2):

Kvinesdal kommune benytter det utsendte spørreskjemaet, men utfyller skjemaet
med kommentarer utover det skjemaet legger opp til.

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

Svar:
Staten bør føre en aktiv og støttende religionspolitikk. Det er og må fortsatt være full
religionsfrihet i Norge. Staten må fortsatt legge forholdene til rette for utøvelse av
religiøs virksomhet blant annet gjennom tilstrekkelig økonomisk støtte til de ulike tros-
og livssynssamfunn. Religionsutøvelse er grunnleggende verdier hvor det er lang
tradisjon for at Staten har hatt ansvar som tilrettelegger. Dette ansvar må fortsette
gjennom størst mulig grad av likebehandling for enkeltmennesker og trossamfunn.
Selv om grunnloven fremhever "den evangelisk-lutherske religion" som den
dominerende og den som står nærmest statsforvaltningen, skal andre
livssynssamfunn være sikret både økonomisk grunnstøtte og tilskudd til seremonirom
Den kristne kulturarven er så innvevd i vår nasjons historie, at både Den norske
kirke, stat og kommune må bidra til at kulturarven videreføres og fornyes.

2. Den norske kirke som statskirke:
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® Bør fortsette
( Bør avvikles
[] Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Den norske kirke bør fortsette som statskirke, men det er avgjørende at igangsatt
reformprosess videreføres, bl.a økt kirkelig selvstyre. Dagens kirkeordning har vist
seg å være en tjenlig og god ordning både for kirke og samfunn.
En anser statskirkeordningen som den beste garantien for at det på sikt skal finne en
åpen, inkluderende og landsdekkende folkekirke.

Gjeldende ordning har gitt rom for ulike teologiske syn og ivaretatt bredden og
mangfoldet i det kirkelige landskapet, samtidig som ordningen har sikret en nasjonal
og enhetlig kirke.
Statskirken vil gjennom sin offentlige forvaltning fortsatt være en viktig kultur- og
tradisjonsbærer i vårt land, og opprettholde nærheten og samspillet med lokale
myndigheter.

3. 1 hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
® Grunnloven

Lov om trossamfunn
Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Det må være mulig å tilpasse, reformere og videreutvikle Den norske kirke som et
selvstendig rettssubjekt innenfor en grunnlovsforankret folkekirke.
Gjønnesutvalget sin modell 2 vil innebære at Stortinget uavhengig av skiftende
flertall, vil kunne vedta endrede rammer for Den norske kirke gjennom alminnelig
flertall. En grunnlovsforankret folkekirke vil kreve en større og grundigere prosess
dersom lovendringer skal foretas.

4. Hvordan  bør Den norske kirke finansieres?
fl Gjennom medlemsavgift
0 Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige

Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
® Offentlig finansiering uten medlemsavgift

Vet ikke I ønsker ikke å svare

Den norske kirke bør ha en offentlig finansiering. Det vil styrke muligheten for at
frikirkesamfunn og andre livssyn opprettholder sin statsstøtte. Det kan lett oppstå
store ulikheter mellomressurssterke og ressurssvake menigheter og kan føre til
redusert kirkelig tilbud i deler av Norge. Erfaringer fra Sverige viser at innføring av
frivillig kirkeskatt har ført til en avskalling for medlemsmassen på 1 prosent i året,
noe som tilsvarer flere hundre tusen medlemmer. En tilsvarende svekkelse av
medlemsgrunnlaget i DnK vil over tid undergrave kirken sin bærekraft i samfunnet.
En vil anbefale at stat og kommune tar ansvar for finansieringen supplert med gaver
gjennom kollekter, givertjeneste og dugnad.

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

Valgordningene bør være som i dag
0 Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
® Vet ikke / ønsker ikke å svare

14



Eventuelle andre ordninger:

Demokratiseringsprosessen i kirken må fortsette. Tiltak for  å øke valgdeltakelsen og
dermed representativiteten bør utredes.

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?
(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)

0 Ingen tillegg
De politiske  prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,

rettstaten og menneskerettighetene
® Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget

Det humanistiske verdigrunnlaget
® At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke

Vet ikke  / ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

En evt. verdiparagraf i grunnloven bør slå fast at det norske samfunn skal bygge på
det kristne og humanistiske verdigrunnlaget. I tillegg bør det medtas at staten har et
særlig ansvar for å understøtte Dnk som folkekirke og at Dnk skal forbli en evangelisk
luthersk folkekirke.

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
® Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Q Kommunen
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

Den lokale kirke bør fortsatt ha ansvaret for gravferdsforvaltningen, slik ordningen er
i dag. Kirken har verdifull kompetanse og forvaltningen fungerer godt (jfr. NOU
2006:2, side 136). Kirken har også maktet å tilrettelegge begravelser for medlemmer
av alle tros- og livssynssamfunn. Undersøkinger viser at det er stor tilfredshet med
den måten kirken forvalter sitt ansvar på.
Samtidig vil en vise til at i alle de nordiske landene har majoritetskirken
forvaltningsansvaret for dette området, også der en har innført ny kirkeordning/skille
mellom stat og kirke.

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
0 Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
® Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomisk

ansvaret
0 Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret

Vet ikke / ønsker ikke å svare

Den lokale kirke/soknene bør eie kirkebyggene og kommunen bør ha det
økonomiske ansvaret for bygging, drift og vedlikehold.
Historisk sett har lokalbefolkningen i soknene bidradd til bygging av kirker gjennom
stor dugnadsinnsats og innsamlinger/gaver fra privatpersoner.
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Staten bør gi særskilte tilskudd til verneverdige kirkebygg/middelalderkirker, som
representerer store kulturverdier i lokalsamfunnet.

Behandling i Formannskapet - 08.11.2006:

Fellesforslag KrF/Frp om at pkt. 2 endres til "Bør avvikles" og at tekstdelen til pkt. 2
strykes.

Rådmannens forslag til  pkt. 1, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 ble enstemmig innstilt.
Rådmannens forslag til pkt. 2 ble innstilt mot 3 stemmer (Kvinlaug,  Larsen,  Larsen)
som stemte for fellesforslag KrF/Frp.

Innstilling i Formannskapet - 08.11.2006:

Kvinesdal kommune avgir følgende høringsuttalelse til "Staten og Den Norske kirke
- (NOU 2006:2):

Kvinesdal kommune benytter det utsendte spørreskjemaet, men utfyller skjemaet
med kommentarer utover det skjemaet legger opp til.

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

Svar:
Staten bør føre en aktiv og støttende religionspolitikk. Det er og må fortsatt være full
religionsfrihet i Norge. Staten må fortsatt legge forholdene til rette for utøvelse av
religiøs virksomhet blant annet gjennom tilstrekkelig økonomisk støtte til de ulike tros-
og livssynssamfunn. Religionsutøvelse er grunnleggende verdier hvor det er lang
tradisjon for at Staten har hatt ansvar som tilrettelegger. Dette ansvar må fortsette
gjennom størst mulig grad av likebehandling for enkeltmennesker og trossamfunn.
Selv om grunnloven fremhever "den evangelisk-lutherske religion" som den
dominerende og den som står nærmest statsforvaltningen, skal andre
livssynssamfunn være sikret både økonomisk grunnstøtte og tilskudd til seremonirom
Den kristne kulturarven er så innvevd i vår nasjons historie, at både Den norske
kirke, stat og kommune må bidra til at kulturarven videreføres og fornyes.

2. Den norske kirke som  statskirke:
® Bør fortsette

Bør avvikles
Vet ikke / ønsker ikke å svare

Den norske kirke bør fortsette som statskirke, men det er avgjørende at igangsatt
reformprosess videreføres, bl.a økt kirkelig selvstyre. Dagens kirkeordning har vist
seg å være en tjenlig og god ordning både for kirke og samfunn.
En anser statskirkeordningen som den beste garantien for at det på sikt skal finne en
åpen, inkluderende og landsdekkende folkekirke.
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Gjeldende ordning har gitt rom for ulike teologiske syn og ivaretatt bredden og
mangfoldet i det kirkelige landskapet, samtidig som ordningen har sikret en nasjonal
og enhetlig kirke.
Statskirken vil gjennom sin offentlige forvaltning fortsatt være en viktig kultur- og
tradisjonsbærer i vårt land, og opprettholde nærheten og samspillet med lokale
myndigheter.

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
® Grunnloven
[ Lov om trossamfunn
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

Det må være mulig å tilpasse, reformere og videreutvikle Den norske kirke som et
selvstendig rettssubjekt innenfor en grunnlovsforankret folkekirke.
Gjønnesutvalget sin modell 2 vil innebære at Stortinget uavhengig av skiftende
flertall, vil kunne vedta endrede rammer for Den norske kirke gjennom alminnelig
flertall. En grunnlovsforankret folkekirke vil kreve en større og grundigere prosess
dersom lovendringer skal foretas.

4. Hvordan  bør Den norske kirke finansieres?
[] Gjennom medlemsavgift
[] 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

Den norske kirke bør ha en offentlig finansiering. Det vil styrke muligheten for at
frikirkesamfunn og andre livssyn opprettholder  sin statsstøtte. Det kan lett oppstå
store ulikheter mellomressurssterke og ressurssvake menigheter og kan føre til
redusert kirkelig tilbud i deler av Norge. Erfaringer fra Sverige viser at innføring av
frivillig kirkeskatt har ført til en avskalling for medlemsmassen på 1 prosent i året,
noe som tilsvarer flere hundre tusen medlemmer. En tilsvarende svekkelse av
medlemsgrunnlaget i DnK vil over tid undergrave kirken sin bærekraft i samfunnet.
En vil anbefale at stat og kommune tar ansvar for finansieringen supplert med gaver
gjennom kollekter, givertjeneste og dugnad.

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være  dersom
statskirkeordningen avvikles?
fl Valgordningene bør være som i dag
fl Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer

Vet ikke /  ønsker ikke å svare
Eventuelle andre ordninger:

Demokratiseringsprosessen i kirken må fortsette. Tiltak for å øke valgdeltakelsen og
dermed representativiteten bør utredes.

6. Dersom  statskirkeordningen avvikles,  hva bør  i så fall stå i § 2 (eller i en
annen paragra fl  i Grunnloven i tillegg til prinsippet om religionsfrihet?
(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)
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Ingen tillegg
0 De politiske  prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene
® Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
0 Det humanistiske  verdigrunnlaget
® At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke

Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

En evt. verdiparagraf i grunnloven bør slå fast at det norske samfunn skal bygge på
det kristne og humanistiske verdigrunnlaget. I tillegg bør det medtas at staten har et
særlig ansvar for å understøtte Dnk som folkekirke og at Dnk skal forbli en evangelisk
luthersk folkekirke.

7. Hvem bør  ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
® Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
0 Kommunen

Vet ikke / ønsker ikke å svare

Den lokale kirke bør fortsatt ha ansvaret for gravferdsforvaltningen, slik ordningen er
i dag. Kirken har verdifull kompetanse og forvaltningen fungerer godt (jfr. NOU
2006:2, side 136). Kirken har også maktet å tilrettelegge begravelser for medlemmer
av alle tros- og livssynssamfunn. Undersøkinger viser at det er stor tilfredshet med
den måten kirken forvalter sitt ansvar på.
Samtidig vil en vise til at i alle de nordiske landene har majoritetskirken
forvaltningsansvaret for dette området, også der en har innført ny kirkeordning/skille
mellom stat og kirke.

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
0 Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
® Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomisk

ansvaret
Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret

0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

Den lokale kirke/soknene bør eie kirkebyggene og kommunen bør ha det
økonomiske ansvaret for bygging, drift og vedlikehold.
Historisk sett har lokalbefolkningen i soknene bidradd til bygging av kirker gjennom
stor dugnadsinnsats og innsamlinger/gaver fra privatpersoner.
Staten bør gi særskilte tilskudd til verneverdige kirkebygg/middelalderkirker, som
representerer store kulturverdier i lokalsamfunnet.

Behandling i Kommunestyret  -  15.11.2006:

KrF v/Per Sverre Kvinlaug fremmet forslaget til uttalelse som ble gitt av Fjotland
sokneråd,  datert 5.  oktober 2006.

FrP fremmet igjen sitt forslag i formannskapet.
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Svend Olsen, Ap, foreslo:
1. Overordnede prinsipper for tros- og livssynspolitikken: Det humanistiske

verdigrunnlaget.
2. Den norske kirke som statskirke. Bør avvikles.
3. Den norske kirke lovforankring: Lov om trossamfunn.
4. Finansiering: Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige.
5. Valgordning: Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer.
6. Tillegg til grunnlovens § 2: De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger

på; så som demokrati, rettsstaten og menneskerettighetene. Det humanistiske
verdigrunnlaget.

7. Ansvaret for gravferdsforvaltningen: Kommunen.
8. Kirkebyggene bør eies og forvaltes av: Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og

ha det økonomiske ansvaret.

Avstemning:

KrF's forslag falt mot 4 stemmer. (KrF)

Det ble foretatt punktvis avstemning:

1. Formannskapets flertallsinnstilling ble vedtatt mot 1 stemme, som ble avgitt for
Olsens forslag. (Olsen)

2. Formannskapets flertallsinnstilling ble vedtatt med 14 mot 11 stemmer, som ble
avgitt for FrP's forslag. (FrP, KrF, Olsen)

3. Formannskapets flertallsinnstilling ble vedtatt mot 1 stemme, som ble avgitt for
Olsens forslag. (Olsen)

4. Formannskapets flertallsinnstilling ble vedtatt mot 2 stemmer, som ble avgitt for
Olsens forslag. (Olsen, Øysæd)

5. Formannskapets flertallsinnstilling ble vedtatt mot 1 stemme, som ble avgitt for
Olsens forslag. (Olsen)

6. Formannskapets flertallsinnstilling ble vedtatt mot 1 stemme, som ble avgitt for
Olsens forslag. (Olsen)

7. Formannskapets flertallsinnstilling ble vedtatt mot 1 stemme, som ble avgitt for
Olsens forslag. (Olsen)

8. Formannskapets flertallsinnstilling ble vedtatt mot 2 stemmer, som ble avgitt for
Olsens forslag. (Olsen, Øysæd)

Vedtak i Kommunestyret - 15.11.2006:

Kvinesdal  kommune avgir følgende høringsuttalelse til "Staten og Den Norske kirke
- (NOU 2006:2):

Kvinesdal kommune benytter det utsendte spørreskjemaet, men utfyller skjemaet
med kommentarer utover det skjemaet legger opp til.

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?
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Svar:
Staten bør føre en aktiv og støttende religionspolitikk. Det er og må fortsatt være full
religionsfrihet i Norge. Staten må fortsatt legge forholdene til rette for utøvelse av
religiøs virksomhet blant annet gjennom tilstrekkelig økonomisk støtte til de ulike tros-
og livssynssamfunn. Religionsutøvelse er grunnleggende verdier hvor det er lang
tradisjon for at Staten har hatt ansvar som tilrettelegger. Dette ansvar må fortsette
gjennom størst mulig grad av likebehandling for enkeltmennesker og trossamfunn.
Selv om grunnloven fremhever "den evangelisk-lutherske religion" som den
dominerende og den som står nærmest statsforvaltningen, skal andre
livssynssamfunn være sikret både økonomisk grunnstøtte og tilskudd til seremonirom
Den kristne kulturarven er så innvevd i vår nasjons historie, at både Den norske
kirke, stat og kommune må bidra til at kulturarven videreføres og fornyes.

2. Den norske kirke  som statskirke:
® Bør fortsette

Bør avvikles
0 Vet ikke I ønsker ikke å svare

Den norske kirke bør fortsette som statskirke, men det er avgjørende at igangsatt
reformprosess videreføres, bl.a økt kirkelig selvstyre. Dagens kirkeordning har vist
seg å være en tjenlig og god ordning både for kirke og samfunn.
En anser statskirkeordningen som den beste garantien for at det på sikt skal finne en
åpen, inkluderende og landsdekkende folkekirke.

Gjeldende ordning har gitt rom for ulike teologiske syn og ivaretatt bredden og
mangfoldet i det kirkelige landskapet, samtidig som ordningen har sikret en nasjonal
og enhetlig kirke.
Statskirken vil gjennom sin offentlige forvaltning fortsatt være en viktig kultur- og
tradisjonsbærer i vårt land, og opprettholde nærheten og samspillet med lokale
myndigheter.

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
® Grunnloven
Q Lov om trossamfunn
0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Det må være mulig å tilpasse, reformere og videreutvikle Den norske kirke som et
selvstendig rettssubjekt innenfor en grunnlovsforankret folkekirke.
Gjønnesutvalget sin modell 2 vil innebære at Stortinget uavhengig av skiftende
flertall, vil kunne vedta endrede rammer for Den norske kirke gjennom alminnelig
flertall. En grunnlovsforankret folkekirke vil kreve en større og grundigere prosess
dersom lovendringer skal foretas.

4. Hvordan bør Den  norske  kirke finansieres?
0 Gjennom medlemsavgift

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

Den norske kirke bør ha en offentlig finansiering. Det vil styrke muligheten for at
frikirkesamfunn og andre livssyn opprettholder sin statsstøtte. Det kan lett oppstå
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store ulikheter mellomressurssterke og ressurssvake menigheter og kan føre til
redusert kirkelig tilbud i deler av Norge. Erfaringer fra Sverige viser at innføring av
frivillig kirkeskatt har ført til en avskalling for medlemsmassen på 1 prosent i året,
noe som tilsvarer flere hundre tusen medlemmer. En tilsvarende svekkelse av
medlemsgrunnlaget i DnK vil over tid undergrave kirken sin bærekraft i samfunnet.
En vil anbefale at stat og kommune tar ansvar for finansieringen supplert med gaver
gjennom kollekter, givertjeneste og dugnad.

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

Demokratiseringsprosessen i kirken må fortsette. Tiltak for å øke valgdeltakelsen og
dermed representativiteten bør utredes.

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?
(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)

Q Ingen tillegg
Q 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
Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

En evt. verdiparagraf i grunnloven bør slå fast at det norske samfunn skal bygge på
det kristne og humanistiske verdigrunnlaget. I tillegg bør det medtas at staten har et
særlig ansvar for å understøtte Dnk som folkekirke og at Dnk skal forbli en evangelisk
luthersk folkekirke.

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
® Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Q Kommunen
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

Den lokale kirke bør fortsatt ha ansvaret for gravferdsforvaltningen, slik ordningen er
i dag. Kirken har verdifull kompetanse og forvaltningen fungerer godt (jfr. NOU
2006:2, side 136). Kirken har også maktet å tilrettelegge begravelser for medlemmer
av alle tros- og livssynssamfunn. Undersøkinger viser at det er stor tilfredshet med
den måten kirken forvalter sitt ansvar på.
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Samtidig vil en vise til at i alle de nordiske landene har majoritetskirken
forvaltningsansvaret for dette området, også der en har innført ny kirkeordning/skille
mellom stat og kirke.

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
0 Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
® Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomisk

ansvaret
[] Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

Den lokale kirke/soknene bør eie kirkebyggene og kommunen bør ha det
økonomiske ansvaret for bygging, drift og vedlikehold.
Historisk sett har lokalbefolkningen i soknene bidradd til bygging av kirker gjennom
stor dugnadsinnsats og innsamlinger/gaver fra privatpersoner.
Staten bør gi særskilte tilskudd til verneverdige kirkebygg/middelalderkirker, som
representerer store kulturverdier i lokalsamfunnet.

Rett utskrift,  Går til: Rådmannen for oppfølging
Kvines al, d to .

Karin  .  Efte

l ."..

e.f.
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