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HOLTALEN
KOMMUNE

Til

Kultur- og kirkedepartementet
Kirkeavdelingen
Postboks 8030 Dep.
0030 Oslo

Vår saksbehandler  Vår dato Vår  referanse
Konsulent Jorunn Volden, tlf. 72417624 17.11.2006 06/01636-005 C7

Deres dato Deres referanse

ME L DING OM VED:A°'K

NOU 2006 :2 STATEN  OG DEN NORSKE KIRKE  -  HØRING

KOMMUNESTYRET  behandlet i møte  16.11.2006  sak  0041/ 06.  Følgende  vedtak ble fattet:

Holtålen kommunestyre mener at dagens kirkeordning, med ei grunnlovsforankra
folkekirke, fortsatt må være det beste og mest tjenlige for vårt lokalsamfunn. Det er det som er og blir
folkekirke for oss. Vi kan ikke se at det kan eller vil utelukke nødvendige tilpasninger til de nyere krav
og forventninger til kirka.
Før øvrig vises til svarene i det særskilte, vedlagte spørsmålsformularet, og spesifikt svar på spørsmål 1 i
formularet:

Full tros- og religionsfrihet med tilstrekkelig finansiering av de ulike tros- og livssynssamfunn.
- humanisme
- menneskerettigheter
- demokrati

Spørsmål 2:
17 stemmer for rute 1
4 stemmer for rute 2

Spørsmål 3:
17 stemmer for rute  I
4 stemmer for rute 3
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Spørsmål 4:
1 stemmer for rute 2
3 stemmer for rute 3
17 stemmer for rute 4

Spørsmål 5:
17 stemmer for rute 1
4 stemmer for rute 2

Spørsmål 6:
21 stemmer  for rute 2
17 stemmer for rute 3
4 stemmer  for rute 4

Spørsmål 7:
10 stemmer for rute 1
11 stemmer for rute 2

Spørsmål 8:
20 stemmer for rute 2
1 stemmer for rute 4
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn på  høringsinstans:

Type  høringsinstans

® Kommune

0 Menighetsråd/ kirkelig fellesråd/ bispedømmeråd
Prost/ biskop
Tros- eller  livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Q Frivillig  organisasjon innenfor Den norske kirke

Fl Annen  offentlig instans

F] Annen privat  instans

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

Svar:

{-{ U /V Ø /'y/ AE

2. Den norske kirke som statskirke:

® Bør fortsette
[] Bør avvikles
(] Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare

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

® Grunnloven
[I Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Fl Lov  om trossamfunn
Fl Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare

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



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

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

Eventuelle andre ordninger:

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
`® De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,

rettstaten og menneskerettighetene
Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget

Q Det humanistiske verdigrunnlaget
Q At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør  ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
] Kommunen

Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte  kirkebyggene?

Q Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
® Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske

ansvaret
Q Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

2



HOLTALEN  KOMMUNE
7380 ALEN

. V)
-

SAKSFRAMLEGG

Arkivnr.  i Saksbehandler i Motedato l Saksnr.

2

KOMMUNESTYRET 06/01636 Kjersti 16.11.2006 0041/06
-004 Forbord

l Jensås

NOU 2006:2 STATEN OG DEN NORSKE KIRKE - HØRING

Saksnummer Utvalg Møtedato
0041/06 KOMMUNESTYRET 16.11.2006

0080/06 FORMANNSKAPET 07.11.2006

Utvalg: KOMMUNESTYRET
Møtedato : 16.11.2006
Sak: PS 0041/06

Resultat:

Behandling i utvalget:
Følgende tilleggsforslag til formannskapets tilråding ble framsatt av Reidar Mylius:
Begrepet lovforankra statskirke endres til grunnlovsforankra folkekirke.

Iver Lillegjære fremmet følende forslag:
Holtålen kommunestyre mener at den evangelisk-lutherske kirke i Norge må etableres som et selvstendig
trossamfunn på linje med andre tros- og livssynssamfunn. Virksomheten bør reguleres gjennom felles
lovforslag for alle tros- og livssynssamfunn.

Formannskapets tilråding med tilleggsforslaget fra Reidar Mylius ble vedtatt med 17 mot 4 stemmer som ble
avgitt for Lillegj æres forslag.

Ivar Volden og Reidar Mylius fremmet følgende forslag til svar på spørsmål 1 i vedlagte spørsmålsformular:

Full tros- og religionsfrihet med tilstrekkelig finansiering av de ulike tros- og livssynssamfunn.
- humanisme

menneskerettigheter
demokrati

Spørsmål 2-
17  stemmer for rute  I
4 stemmer for rute 2

Spørsmål 3:
17 stemmer for rute 1
4 stemmer for rute 3

Spørsmål 4:
I  stemmer  for rute 2
3 stemmer  for rute 3
17 stemmer for rute 4

Spørsmål 5:
17 stemmer for rute 1
4 stemmer for rute 2
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Spørsmål 6:
21 stemmer for rute 2
17 stemmer for rute 3
4 stemmer for rute 4

Spørsmål 7:
10 stemmer for rute 1
11 stemmer for rute 2

Spørsmål 8:
20 stemmer for rute 2
I  stemmer for rute 4

Vedtak:

Holtålen kommunestyre mener at dagens kirkeordning, med ei grunnlovsforankra
folkekirke, fortsatt må være det beste og mest tjenlige for vårt lokalsamfunn. Det er det som er og blir
folkekirke for oss. Vi kan ikke se at det kan eller vil utelukke nødvendige tilpasninger til de nyere krav og
forventninger til kirka.
Før øvrig vises til svarene i det særskilte, vedlagte spørsmålsformularet, og spesifikt svar på spørsmål 1 i
formularet:

Full tros- og religionsfrihet med tilstrekkelig finansiering av de ulike tros- og livssynssamfunn.
- humanisme
- menneskerettigheter
- demokrati

Spørsmål 2:
17 stemmer for rute 1
4 stemmer for rute 2

Spørsmål 3:
17 stemmer for rute 1
4 stemmer for rute 3

Spørsmål 4:
1 stemmer for rute 2
3 stemmer for rute 3
17 stemmer for rute 4

Spørsmål 5:
17 stemmer for rute 1
4 stemmer for rute 2

Spørsmål 6:
21 stemmer for rute 2
17 stemmer for rute 3
4 stemmer for rute 4
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Spørsmål 7:
10 stemmer for rute 1
11 stemmer for rute 2

Spørsmål 8:
20 stemmer  for rute 2
1 stemmer  for rute 4

Utvalg: FORMANNSKAPET
Møtedato : 07.11.2006
Sak: PS 0080/06

Resultat:

Behandling i utvalget:

Mylius  fremmet følgende forslag:

Holtålen kommunestyre mener at dagens kirkeordning, med ei lovforankra
statskirke, fortsatt må være det beste og mest tjenlige for vårt lokalsamfunn. Det er det som er og blir
folkekirke for oss. Vi kan ikke se at det kan eller vil utelukke nødvendige tilpasninger til de nyere krav og
forventninger til kirka.
Før øvrig vises til svarene i det særskilte, vedlagte spørsmålsformularet.

Forslaget fra Mylius ble enstemmig tilrådd.

Vedr. høringsformularets pkt 7:
Rute  I  fikk 2 stemmer
Rute 2 fikk 1 stemme

Vedtak:

Holtålen kommunestyre mener at dagens kirkeordning, med ei lovforankra
statskirke, fortsatt må være det beste og mest tjenlige for vårt lokalsamfunn. Det er det som er og blir
folkekirke for oss. Vi kan ikke se at det kan eller vil utelukke nødvendige tilpasninger til de nyere krav og
forventninger til kirka.
Før øvrig vises til svarene i det særskilte, vedlagte spørsmålsformularet.

0
RÅDMANNENS INNSTILLING
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DOKUMENTER:
Reg. dato Dokumenter inngående/utgående  Vedlegg
11.10.2006 I NOU 2006:2 STATEN OG DEN NORSKE KIRKE - HØRING

Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål til høringsinstansene 1
NOU 2006: 2 Staten og Den norske  kirke -  kapittel 2  -  sammendrag 2

SAKSOPPLYSNINGER
Stat-kirke-utvalget på 20 medlemmer ble oppnevnt i kongelig resolusjon av 14.mars 2003. Utvalget
fikk en bred sammensetning med representanter fra alle de politiske partiene på Stortinget, kirkelige
organer, den samiske befolkning, Norges Frikirkeråd, Human-Etisk-Forbund, ulike religioner og
representanter med spesiell fagkompetanse.

Utvalget avga sin utredning og anbefalinger den 31januar 2006.

I brev av 24.04.06 fra Kultur- og kirkedepartementet sendes utredningen NOU 2006:2 Staten og
Den norske kirke ut på høring til en rekke høringsinstanser. Fristen for å uttale seg er 01.12.06.

Utvalget fikk  følgende mandat:

"Formålet med utredningen er å gi grunnlag for å treffe beslutning om statskirkeordningen skal
videreføres, reformeres eller avvikles. Det legges til grunn at Den norske kirke fremdeles skal være
en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke. Med henblikk på formålet, skal
utvalget vurdere:

1. Statskirkeordningen i sin helhet slik den er utformet og virker i Norge.
2. Mulige eller ønskelige reformer innenfor rammen av det en med rimelighet kan karakterisere

som en statskirke.
3. Alternativ til statskirkeordningen og overgangsordninger ved et eventuelt opphør av

statskirkeordningen.
4. Finansiering av kirkelig virksomhet, herunder spørsmål knyttet til medlemsavgift,

livssynsavgift, skatt og statlige/kommunale bevilgninger.
5. Gravferdsforvaltningen
6. Ordninger for ivaretakelse av fredede og verneverdige kirker.
7. Eiendomsretten til kirker og kirkegårder, andre aktuelle eiendommer, opplysningsvesenets

fond m.v. ved et eventuelt opphør av statskirkeordningen.
8. Hvilke konsekvenser foreslåtte endringer i kirkeordningen antas å ha for blant annet

oppslutningen om Den norske kirke, for det åndelige liv, for kirkelig undervisning og
diakoni, for vår kultur og for verdigrunnlaget i vårt folk.

Det forutsettes at utvalget i tilknytning til sine tilrådinger legger fram konkrete forslag til nødvendig
endringer i Grunnloven og/eller annen lovgivning.
Det bør være et mål for utvalget å foreslå løsninger som kan fa bredest mulig oppslutning og som
sikrer at kirkens medlemmer opplever å ha sin kirke i behold og at samfunnets verdiforankring ikke
svekkes. Utvalget bør konsentrere seg om forholdet mellom staten og Den norske kirke. Det må tas
nødvendige hensyn til ivaretakelse av religionsfriheten, uten at det dermed forutsettes at utvalget
utreder religionspolitiske spørsmål generelt.
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Det er ønskelig at utvalget arbeider i dialog med kirkelige organer og andre aktuelle aktører i
samfunnet." (NOU 2006: 2 Staten og Den norske  kirke,  kap. 1, s.  9 og 10)

VURDERING
Saksframlegget forsøker i større grad å klargjøre utvalgets anbefalinger, i mindre grad å gi
vurderinger av utvalgets arbeid. Dette vil bli gjort ved å konkretisere anbefalingene i forhold til
utvalgets mandat og videre henvise til vedlagte sammendrag fra NOU 2006:2, kapittel 2 der det er
hensiktsmessig og nødvendig.

Framtidig kirkeordning
Utvalgets flertall på 18 medlemmer anbefaler at dagens statskirkeordning oppheves, og at det
etableres en ny statskirkeordning for Den norske kirke. Et flertall på 14 av disse 18 medlemmene
anbefaler at Den norske kirke organiseres som en lovforankret folkekirke. De resterende 4
medlemmene anbefaler at Den norske kirke organiseres som en selvstendig folkekirke. Mindretallet
på 2 medlemmer anbefaler at dagens statskirkeordning videreføres innenfor dagens
grunnlovsbestemmelser.

Nærmere beskrivelse av utvalgets begrunnelser og anbefalinger vedr.
- Lovforankret folkekirke
- Selvstendig folkekirke
- Grunnlovsforankret folkekirke

er gjengitt  i NOU 2006:  Staten og Den norske  kirke,  kapittel 2 Sammendrag,  sidene 13 og 14,
vedlegg nr 2.

Finansiering
Når det gjelder finansiering, anbefaler et flertall på 15 av utvalgsmedlemmene "at offenlige
bevilgninger står for hovedfinansieringen, med statlig tilskudd som dekker lønninger og tilknyttede
personalkostnader for alle kirkelige ansatte og kommunale tilskudd som dekker bygging,
vedlikehold, forvaltning og drift av kirkebygg. Dette kombineres med et mindre medlemsbidrag
som skal dekke finansieringen av menighetens øvrige virksomhet. Et mindretall anbefaler at den
offentlige bevilgningen i sin helhet kommer fra staten. Et annet mindretall anbefaler en
hovedfinansiering gjennom en medlemskontingent, supplert med offentlige tilskudd til særskilte
formål." (NOU 2006:2, kap. 2, s.14)

Gravferdsfo rvaltningen
Flertallet på 17 medlemmer anbefaler at gravferdsloven endres slik at kommunen har ansvaret for
gravferdsforvaltningen .  Utvalgets mindretall på 3 medlemmer anbefaler at kirkelig fellesråd
beholder ansvaret.

Nærmere beskrivelse av utvalgets begrunnelser går fram av vedlegg 2, sammendragets pkt. 2.1.3
side 14.

Fredede og verneverdige kirker
Utvalget anbefaler at det, i tillegg til dagens støtteordninger for kulturhistoriske bygg, opprettes en
særskilt statlig kirkeantikvarisk tilskuddsordning. Tilskuddsordningen skal automatisk tre i kraft når
et kirkebygg er fredet eller vernet.
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Nærmere beskrivelse av utvalgets begrunnelser går fram av vedlegg 2, sammendragets pkt 2.1.4,
side 15.

Eiendomsrett
Utvalget legger til grunn at Den norske kirke ved endret kirkeordning blir et eget rettssubjekt, og at
kirken også sentralt kan tilføres faste eiendommer og kapital. Flertallet i utvalget mener at
eierforhold mellom Den norske kirke sentralt og lokalt viderefører grunnprinsippet om soknenes
eiendomsrett til soknekirker og lokale kirkefond. Mindretallet anbefaler at det ved en endret
kirkeordning foretas et samlet bo-oppgjør.

Nærmere beskrivelse av utvalgets begrunnelser går fram av vedlegg 2,  sammendragets  pkt 2.1.5,
side 15.

I sitt høringsbrev av 24.04.06 fra Kultur- og kirkedepartementet går det fram at det er ønskelig at
høringsinstansene forsøker å oppsummere sin uttalelse ved å fylle ut vedlagte skjema. Skjemaet
returneres sammen med uttalelsen. Departementet er klar over at det kan være vanskelig å besvare
spørsmålene uten å ta viktige forbehold eller legge bestemte forutsetninger til grunn for sine svar.
Så langt det lar seg gjøre, ber de likevel høringsinstansene om å sette kryss for de alternativene som
ligger nærmest den enkelte høringsinstansen sitt syn, samtidig som de nærmere avveiningene og
vurderingene nedfelles i selve høringsuttalelsen. For kollegiale organer ber departementet også om
at stemmetall ved en eventuell uenighet framgår av høringsuttalelsen.

På grunn av sakens karakter legger rådmannen fram saken  uten innstilling.

Kopi til:
Kirke- og kulturdepartementet


