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STATEN  OG DEN NORSKE KIRKE  -  HØRING

Horten kommunestyre behandlet ovennevnte sak i møte 30.10.2006, sak 094/06 og fattet
følgende vedtak:

Av kommunestyrets  41 representanter stemte

10 representanter for: Grunnlovsforankret folkekirke,
16 representanter for: Lovforankret folkekirke,
15 representanter for: Selvstendig folkekirke med følgende  tillegg:

Dagens statskirkeordning bør oppheves og det bør etableres en selvstendig folkekirke som
ikke er en del av statskirkeforvaltningen, men som er et selvstendig trossamfunn på lik linje
med andre trossamfunn - regulert gjennom felles lovgivning.

Vedlagt følger sakspapir med vedtak.
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HORTEN KOMMUNE

Sakspapir

STATEN  OG DEN NORSKE KIRKE

Arkivkode: K1-020
Arkivsaksid: 06/1948 - 5

Saksbehandler: Helge Skatvedt

Saken avgjøres av: Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Utvalg R.nr. Møtedato

Kommunalutvalg for familie, oppvekst, sosial

og kultur  x  17.10.2006

Kommunestyret 1 30.10.2006

Mangfoldiggjorte vedlegg: Ingen

I saksmappen:
-Nou 2006:2 Staten og Den norske kirke
-Brev fra kultur- og kirkedepartementet
-Brev fra Tunsberg bispedømmeråd
-Brev fra human-etisk forbund

ADMINISTRASJONENS  FORSLAG:

Saken legges frem uten forslag til innstilling.

KOMMUNESTYRET 30.10.2006

VEDTAK

Av kommunestyrets 41 representanter stemte

Saknr.

033/06

094/06

10 representanter for: Grunnlovsforankret folkekirke,



16 representanter for: Lovforankret folkekirke,
15 representanter for: Selvstendig folkekirke med følgende tillegg:

Dagens statskirkeordning bør oppheves og det bør etableres en selvstendig
folkekirke som ikke er en del av statskirkeforvaltningen,  men som er et
selvstendig trossamfunn på lik linje med andre trossamfunn  -  regulert
gjennom felles lovgivning.

Behandling

Alf Henriksen  fremmet følgende forslag:

1. Dagens statskirkeordning bør oppheves og det bør etableres en selvstendig
folkekirke som ikke er en del av statskirkeforvaltningen, men som er et
selvstendig trossamfunn på lik linje med andre trossamfunn - regulert
gjennom felles lovgivning.

2. Kirken bør finansieres gjennom medlemsavgift supplert med offentlige-tilskudd
til særskilte formål.

3. Kommunen bør få ansvar for gravferdsforvaltningen.
4. Kirken bør eies av de lokale kirkesamfunn med muligheter for støtte fra staten.
5. Det bør etableres særskilte finansieringsordninger for fredede og vernede

kirker.

Gunnar Rio  fremmet følgende forslag:

1. En forkortet grunnlovsbestemmelse bør inneholde: Det må være full
religionsfrihet i Norge og den evengelisk-lutterske kirke forblir Kongeriket
Norges ledende kirkesamfunn.

2. Den norske kirke som statskirke bør avvikles.
3. Den norske kirke forankres i egen kirkelov vedtatt av Stortinget.
4. Den norske kirke finanseres med støtte fra det offentlige og med noe

medlemsavgift (symbolsk).
5. Dersom statskirkeordningen avvikles bør valgordningen og demokratiet

ivaretas ved å øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer.
6. Dersom statskirkeordningen avvikles bør § 2 inneholde det kristne og

humanistiske verdigrunnlaget og at Den norske kirke er en evengelist-luthersk
kirke.

7. Den lokale kirke bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen.
8. Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske

ansvaret.

Alf Henriksen  trakk punktene 2,3,4,og 5 i sitt forslag.

Votering
Selvstendig folkekirke med Henriksens forslag fikk 15 stemmer.
Lovforankret folkekirke fikk 16 stemmer.
Grunnlovsforankret folkekirke fikk 10 stemmer.

KOMMUNALUTVALG  FOR FAMILIE, OPPVEKST, SOSIAL OG KULTUR
17.10.2006



VEDTAK

Saken ble ikke realitietsbehandlet.

Behandling

Fellesforslag:

Saken realitetsbehandles ikke.

Votering
Fellesforslaget enstemmig vedtatt.


