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NOU 2006 :2 Staten og Den norske  kirke  -  Høring

Utval  ssaksnr Utval Møtedato

35/06 Formannskapet 17.10.06

050/06 Kommunestyret 24.10.06

Rådmannens innstilling:

Uttalelse fra møte 03.10.06 i Kirkelig Fellesråd i Andebu, jfr. vedlegg 2, legges til grunn for
kommunestyrets uttalelse.

Behandling i Formannskapet  - 17.10.2006:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Innstiling i Formannskapet  -  17.10.2006:

Uttalelse fra møte 03.10.06 i Kirkelig Fellesråd i Andebu, jfr. vedlegg 2, legges til grunn for
kommunestyrets uttalelse.

Behandling i Kommunestyret  -  24.10.2006:

Andebu SV v/repr. Rita Tolsrød fremmet slikt forslag til høringsuttalelse:
1. Statskirkeordningen oppheves.
2. Den norske kirke organiseres som et selvstendig trossamfunn på lik linje med

andre tros- og livssynssamfunn.
3. Den norske kirke finansieres med medlemsbidrag som supplement til offentlige

tilskudd.
Fredede og verneverdige kirker bør eies av det offentlige. Øvrige
kirkebygg/forsamlingslokaler eies og drives av det enkelte trossamfunn, evt. med
støtte fra det offentlige.

Representanten Hans Skjelbred fremmet slikt forslag om et nytt pkt. 3 (i vedlegg 2):

"Egen kirkelov vedtatt av Stortinget."

Det ble foretatt punktvis avstemning jfr. Vedlegg 2:

1. Ikke til avstemning
2. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 17 stemmer mot 8 stemmer ( 3 Sv, 1 V, 4

Frp) som ble avgitt for forslaget fra Andebu SV.
3. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 17 stemmer mot 8 stemmer (3 Sv, 4 Frp,

H) som ble avgitt for en ønsket endring i forankringen av Den norske kirke.
4. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 18 stemmer mot 7 stemmer (4 Frp, 3 SV)

som ble avgitt for forslaget fra Andebu SV.
5. Enstemmig vedtatt.



6. Det ble enstemmig vedtatt å sette kryss i rute nummer 2 (De politiske prinsipper som
statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og menneskerettighetene).
Det ble med 19 stemmer vedtatt å sette kryss i rute nr. 3 (Det kristne og humanistiske
verdigrunnlaget) mot 6 stemmer (4 Frp, 2 SV) som ble avgitt for forslaget fra Andebu
SV.

7. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 18 stemmer mot 7 stemmer (3 SV, 4 Frp)
som ble avgitt for forslaget fra Andebu SV.

8. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 20 stemmer mot 5 stemmer ( 2 SV, 3 Frp)
som ble avgitt for forslaget fra Andebu SV.

Vedlegget fra Fellesrådet legges ved som supplement til vedlegg 2.

Vedtak i Kommunestyret - 24.10.2006:

Uttalelse fra møte 03.10.06 i Kirkelig Fellesråd i Andebu, jfr. vedlegg 2 legges til grunn for
kommunestyrets uttalelse.

Vedlegg:

I Brev m/vedlegg, datert 24.04.06, fra Kultur- og kirkedepartementet til høringsinstansene
2 Uttalelse fra møte 03.10.06 i Kirkelig Fellesråd i Andebu

I saksmappe:
1. Rundskriv, datert 15.02.06 fra Kultur- og kirkedepartementet vedr. NOU 2006:2 Staten

og Den norske kirke der presentasjon av hovedtrekkene ved utvalgets
utredning og anbefalinger fulgte som vedlegg.

2. Brev av 21.06.06 fra Tunsberg bispedømmeråd vedrørende høringsprosessen Stat - kirke
høsten 06.

3. Brev av 23.06.06 fra domprosten til ordførere i domprostiets kommuner vedrørende
invitasjon til orienteringsmøte 21.09.06

4. Brev av 26.06.06 fra Human-Etisk Forbund vedrørende høring av NOU 2006:2 Staten og
Den norske kirke

Saksfremstilling:

Det offentlige utvalget  (Gjønnesutvalget )  som har utredet forholdet mellom stat og kirke,
avga sin utredning 31. januar 2006 ,  NOU 2006: 2 Staten og Den norske  kirke.  Formålet med
utredningsarbeidet var å skaffe grunnlag for å treffe beslutning om statskirkeordningen skal
videreføres ,  reformeres eller avvikles .  Med henblikk på dette formålet ble utvalget bedt om å
vurdere statskirkeordningen i sin helhet,  mulige eller ønskelige reformer innenfor ordningen
og alternativ til statskirkeordningen.  Utvalget skulle også vurdere ulike
finansieringsordninger ,  gravferdsforvaltningen ,  ordninger for ivaretakelse av fredede og
verneverdige kirker og ulike eiendomsrettslige spørsmål.

Utvalgets flertall, 18 av de 20 medlemmene, anbefaler at statskirkeordningen oppheves. Blant
flertallet anbefaler 14 medlemmer at Den norske kirke organiseres som en "lovforankret
folkekirke", mens fire medlemmer anbefaler at Den norske kirke etableres som et selvstendig
trossamfunn på lik linje med andre tros- og livssynssamfunn. To av utvalgets medlemmer
anbefaler at dagens statskirkeordning videreføres innenfor gjeldende grunnlovsbestemmelser.
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Når det gjelder finansieringen, kommer utvalget med ulike anbefalinger i forhold til de tre
hovedmodellene. Flertallet går likevel inn for at offentlige bevilgninger fortsatt skal stå for
hovedfinansieringen av Den norske kirkes virksomhet. Medlemsbidrag vurderes også som
finansieringskilde, enten som hovedfinansieringsmåte eller som supplement til offentlige
tilskudd.

Statsråden er spesielt opptatt av å få høringsinstansenes syn på de overordnede spørsmålene
som gjelder statskirkeordningen og den framtidige organiseringen og finansieringen av Den
norske kirke. Statsråden anser det også ønskelig å få synspunkter på de andre forslagene som
utvalget har kommet med. Som utvalget selv påpeker, er det flere sentrale spørsmål/temaer
som trenger nærmere utredning. Statsråden tilkjennegir at han har forståelse for at det kan
være vanskelig å ta standpunkt både til spørsmålet om fortsatt statskirke og til mange av de
enkeltspørsmålene som reises i kjølvannet av en eventuell endring i forholdet mellom stat og
kirke. Til tross for det gjenstående utredningsarbeidet mener statsråden likevel at enkelte
prinsipielle hovedspørsmål bør avklares nå.

Statsråden har oppfordret aktuelle høringsinstanser til å legge til rette for informasjons- og
drøftingsmøter, så vel i det enkelte lokalsamfunn som på regionalt og nasjonalt nivå.
Statsråden mener det vil være fruktbart om folkevalgte for kommunen og den lokale kirken i
fellesskap drøfter hvilken løsning på forholdet mellom stat og kirke som vil være best på
deres sted.

For å lette departementets arbeid med å oppsummere høringen har departementet utarbeidet
vedlagte skjema som statsråden ber høringsinstansene fylle ut og returnere sammen med sin
uttalelse

Utredningen er sendt en rekke offentlige organer, Den norske kirke, kirkelige organisasjoner,
Politiske partier, arbeidslivs- og interesserorganisasjoner, undervisningsinstitusjoner, tros- og
livsynssamfunn utenfor Den norske kirke, paraplyorganisasjoner, kommuner etc.

Frist for å uttale seg er 1. desember 2006.

I Andebu har alle tre menighetsrådene, kirkelig fellesråd og Andebu kommune fått
utredningen til uttalelse.

Fellesrådet har behandlet  saken i møter 22.08.06 og 03.10.06.

Tunsberg kirkevergelag arrangerte i samarbeid med domprosten i Tønsberg et
orienteringsmøte 21.09.06 i Teie kirke der målgruppen var kirkelige råd (menighetsråd og
fellesråd) i Tønsberg domprosti og formannskapene i de respektive kommuner.
Andebu var godt representert på møtet.

Rådmannens vurderinger:

Rådmannen mener kommunestyret i Andebu bør legge betydelig vekt på hva Kirkelig
Fellesråd i Andebu mener i denne saken. Rådmannen anbefaler derfor at fellesrådets uttalelse
legges til grunn for kommunestyrets uttalelse.



Jedi .2
Staten og Den norske kirke - Spørsmål  til høringsinstansene

Navn på høringsinstans:  Andebu kommune

Type høringsinstans
Kommune

11 Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
[j Prost/biskop

Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke

Q Annen offentlig instans
0 Annen privat instans

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

Svar:
Se vedlegg.

2. Den norske  kirke  som statskirke:
® Bør fortsette

Bør avvikles

0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

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

Fl Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

o Lov om trossamfunn

o Vet ikke / ønsker ikke å svare

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

Q Støtte fra det offentlige  og med noe medlemsavgift
® Offentlig finansiering  uten medlemsavgift
El Vet ikke / ønsker ikke å svare



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

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

Eventuelle  andre ordninger:

Se vedlegg.

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

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

Fl 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?
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske  ansvaret

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

fl Vet ikke / ønsker ikke å svare

Kommentar  se vedlegg.

Vedtak i Andebu kommunestyrs sak 50 /06 den 21.10.2006.
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Staten og Den norske kirke
Kommentarer til spørreskjema

Sp.nr.
1. -Den norske kirke (Dnk) skal være en åpen folkekirke med god "takhøyde".

-Dnk skal være landsdekkende og alle medlemmer skal i prinsippet ha lik tilgang.
-Det skal være et sterkt lokalkirkelig selvstyre.
-Dnk må ivareta vår kristelige kulturarv som må videreføres og fornyes.

5. -Det må legges til rette for å få større valgdeltagelse ved bl.a. å avholde valget
samtidig med kommunevalget og lokalisere valglokalene så nær hverandre som
mulig.

8. -Fredete- og verneverdige kirker må få øremerkede vedlikeholdstilskudd fra staten via
kommunene.

Postadresse: Epost: e.postkasse@andebu.kommune.no
Andebu Sentrum 1. 3158 Andebu

Telefon: 33 43 81 00
Telefaks: 33 43 81 92

www. an debu. kommune. n o


