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Trykte vedlegg:

NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke, kapittel 10

Utrykte vedlegg:
Statskirke - Om forholdet mellom staten og Den norske kirke, brosjyre
fra Kultur- og kirkedepartementet
NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke

Sammendrag
12003 oppnevnte regjeringen et utvalg for å utrede statskirkeordningen. Formålet var å
utarbeide et grunnlag for en beslutning om statskirkeordningen skal videreføres , reformeres
eller avvikles . 31. januar 2006 overleverte utvalget utredningen til kultur- og kirkeminister
Trond Giske.
Utvalget legger kapittel 10 frem sin endelige anbefaling og konklusjon vedrørende de
spørsmålene som utvalget er bedt om å utrede.
Formålet med utredningen er å gi grunnlag for å treffe beslutning om statskirkeordningen
skal videreføres , reformeres eller avvikles. I kapittel 5 beskriver utvalget tre ulike
alternativer for det fremtidige forholdet mellom staten og Den norske kirke. Det ene
alternativet er en videreføring av dagens statskirkeordning , mens de to andre endrer
relasjonen mellom stat og kirke, etablerer Den norske kirke som et selvstendig rettssubjekt og
forutsetter at dagens grunnlovsbestemmelser om statskirkeordningen oppheves.
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Utvalgets flertall på 18 medlemmer anbefaler at dagens statskirkeordning
det etableres en ny kirkeordning for Den norske kirke. Et flertall av disse,
anbefaler at Den norske kirke organiseres som en lovforankret folkekirke,
beskrevet i kapittel 5.4. Flertallets begrunnelse for sin anbefaling fremgår

oppheves, og at
14 medlemmer,
slik dette er
i kapittel 10.2.1.

Et mindretall av disse , 4 medlemmer , anbefaler at Den norske kirke organiseres som en selvstendig folkekirke,
slik dette er beskrevet i kapittel 5.5. Dette mindretallets begrunnelse fremgår i kapittel 10.2.2

To medlemmer anbefaler at dagens statskirkeordning videreføres innenfor dagens
grunnlovsbestemmelser , slik dette er beskrevet i kapittel 5.3. Dette mindretallets begrunnelse
fremgår i kapittel 10.2.3.. (NOU 2006: 2 fra kapittel 10)
Noe av mindretallets argumentasjon er som følger:
For dette mindretallet er det viktig at Den norske kirke beholder sin posisjon som folkekirke.
Enforutsetning

for dette er at medlemmene

oppfatter

kirken som åpen, romslig og

inkluderende der den enkelte føler seg omsluttet i et trygt trosfellesskap. Etter dette
mindretallets mening er det dagens statskirkeordning som best sikrer en tilstrekkelig lav
terskel til at alle skal kunne føle seg hjemme i kirkesamfunnet uansett trosengasjement.
Dette mindretallet frykter at det i en fristilt folkekirke lettere kan danne seg grupperinger som
kan virke ekskluderende på enkelte medlemmer, og det er en fare for at medlemsgrupper som
i dag ikke er svært kirkeaktive kan føle seg hjemløse i en fristilt kirke. Dette mindretallet
mener at båndene mellom kirke, stat og folk er med på å sikre et mangfold og hindre at Den
norske kirke blir en «elitekirke» og at de formelle bindingene til staten sikrer en åpen,
inkluderende folkekirke med større takhøyde og toleranse som er mer inkluderende og favner
videre enn en fullt fristilt kirke. Statskirkeordningen gjør det mulig å sikre balansen mellom
behovene til de sterkt troende og de behov folkekirken dekker for det brede lag avfolket. Det
må være en lav terskel der menneskers lengsler og behov tas på alvor og hvor mennesker
føler tilhørighet og får hjelp til livstolkning. Kirken skal være et samfunn der mennesker
opplever frihet og glede gjennom evangeliet og der det fokuseres på livets og kjærlighetens
Gud. . (NOU 2006: 2 fra kapittel 10.2.3)
Vurdering:
Spørsmålet om endring av statskirkeordningen er komplisert og prosessen frem mot utvalgets
innstilling har vært lang. I landet vårt er det mange meninger om dette, og det synes som om
meningene er litt forskjellige mellom by og land. I byer med stort innslag av innvandrere, kan
det synes som om mange mener at statskirkeordningen bør avskaffes, men ute på bygdene
kan det synes som om meningene er motsatte. I vår kommune synes det som om mange
mener at dagens ordning er å foretrekke, og argumentasjonen er på mange måter
sammenfallende med argumentasjonen og konklusjonen til utvalgets mindretall, sitert over.
Rådmannens Innstilling:
Grane kommune mener at dagens statskirkeordning bør fortsette med enkelte endringer i
forholde til dagens ordning, slik det fremkommer i svarene på vedlagte spørreskjema:

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans:

Grane kommune

Type høringsinstans
X Kommune
Q Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Prost/biskop
Q Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Annen offentlig instans
Q Annen privat instans
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1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros - og livssynspolitikken?
Svar: Den norske kirke som statskirke er så grunnfestet i den norske befolkningen, spesielt
utenfor de store byene, at et skille mellom kirke og stat ikke er ønskelig.
Likevel, Den norske kirke er et trossamfunn og må i så måte bestemme i eget hus, dvs selv få
tilsette/utnevne sine ansatte.

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

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

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Q
Q
X
[]
[]

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 bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?

[] Valgordningene
børvære
somi dag
X Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
0 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)
0 Ingen tillegg
0 De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene
X Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
[] Det humanistiske verdigrunnlaget
[] At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
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Eventuelt annet:

7. Hvem bor ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
0 Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
X Kommunen
n Vet ikke / ønsker ikke å svare
8. Hvem bor eie og forvalte kirkebyggene?
0 Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
X Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret
Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

Behandling i Kommunestyret - 16.11.2006:
Forslag fra Sigm. Kvandal:
"2. Den norske kirke som statskirke bør fortsette.
3. Den norske kirke bør være forankret i grunnloven.
4. Den norske kirke bør offentlig finansieres uten medlemsavgift.
5. Valgordningen bør være som i dag.
6. Ingen tillegg.
7. Den lokale kirke
8. Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha de økonomiske ansvaret."

Rådmannens innstilling med forandring av pkt 7 til "den lokale kirke" vedtatt med 16 mot 1
stemme.
Forslag fra Sigm. Kvandal falt med 16 stemmer.
Oddvar Aaslid fikk permisjon fra kl. 20:00 og forlot møtet fra sak 036/06.

Vedtak i Kommunestyret - 16.11.2006:
Grane kommune mener at dagens statskirkeordning bør fortsette med enkelte endringer i
forhold til dagens ordning, slik det fremkommer i svarene på vedlagte spørreskjema.
Pkt. 7 forandres til den lokale kirke.
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