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HEMNE KOMMUNE
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NOU 2006:  2 - STATEN OG DEN NORSKE KIRKE
HØRINGSSVAR FRA HEMNE KOMMUNE

Dato
23.11.2006

Kommunestyret i Hemne kommune behandlet i sak 81/06, den 21.11.06, forslag til

svar på høring vedr. NOU 2006: 2 - "Staten og Den norske Kirke".

Kopi av k.sak 81.06 samt kopi av utarbeidet høringssvar oversendes vedlagt.
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Hemne kommune
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Sak 81/06

SAKSFRAMLEGG

NOU 2006 :  2 - STATEN OG DEN NORSKE KIRKE, HØRING

Saksbehandler: Leif Lie Arkiv: C84 &13
Arkivsaksnr.: 06/598

Saksnr .: Utvalg Møtedato
81/06 Kommunestyret 21.11.2006
88/06 Formannskapet 30.05.2006

Saksdokumenter:

- Skriv dat. 24.04.2006 fra Kultur- og kirkedepartementet
- Spørreskjema
- NOU 2006: 2 - Staten og Den norske kirke (innholdsfortegnelse og Sammendrag).

Saksopplysninger:
Det offentlige utvalget 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.

Utvalgsarbeidet har vært ledet av Sør - trøndelags fylkesmann, Kåre Gjønnes.

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.

Det vises for øvrig til vedlagte brev, innholdsfortegnelse og sammendrag.

Kommunene er blant mange andre bedt om å uttale seg, og høringsfristen er satt til 1.
desember 2006.

Vurdering:
Formannskapet bes med dette drøfte hvorvidt Hemne kommune skal avgi uttalelse, og i
hvilken form dette eventuelt skal skje.
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Sak 81/06

Behandling /tilråding fra Formannskapet den 30.05.2006 sak 88/06

Behandling:
Ordfører fremmet følgende forslag:
Følgende oppnevnes til å utarbeide forslag til uttalelse; varaordfører Kjell Øyasæter, Ase
Torevik og Ståle Vaag. Frist for å avgi uttale settes til 01.10.06. Uttalelsen behandles av
formannskapet.

Enst. vedtatt.

Vedtak:
Følgende oppnevnes til å utarbeide forslag til uttalelse; varaordfører Kjell Øyasæter, Ase
Torevik og Ståle Vaag. Frist for å avgi uttale settes til 01.10.06. Uttalelsen behandles av
formannskapet.

Behandling /tilråding fra Kommunestyret den 21.11.2006 sak 81/06

Behandling:
Egon Ringseth fremmet følgende forslag:
Den norske Kirke etableres som et selvstendig trossamfunn på lik linje med andre tros- og
livssynssamfunn.

Ingeborg Volden fremmer følgende forslag:
Forslag til uttalelse fra Hemne fellesråd vedtas.

Det ble først votert over forslaget fra Egon Ringseth.
Forslaget fikk 3 stemmer og er falt.

Det ble deretter foretatt alternativ votering mellom forslag til uttalelse fra Hemne fellesråd og
forslaget fra arbeidsutvalg nedsatt av formannskapet.
Ingeborg Voldens forslag  fikk  7 stemmer mens 16 stemte for arbeidsutvalgets forslag.

Arbeidsutvalgets forslag er dermed Hemne kommunes svar på høringen.

Vedtak:
Arbeidsutvalgets forslag til høringssvar er vedtatt.
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Staten og Den  norske  kirke - Spørsmå l til høringsinstansene

Navn på  høringsinstans:

Type  høringsinstans

X Kommune
[] Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
[] Prost/biskop

Tros- eller  livssynssamfunn  utenfor Den norske kirke
[ Frivillig  organisasjon innenfor  Den norske kirke
0 Annen offentlig  instans
( Annen privat  instans

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

Svar:

,

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?

0 Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

[ Lov om trossamfunn
[] Vet ikke /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

[] Gjennom medlemsavgift
n 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
® Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
[ Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:

6. Dersom statskirkeordningen avvikles ,  hva bor 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)

[] Ingen tillegg
® De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,

rettstaten og menneskerettighetene
® Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
[] Det humanistiske verdigrunnlaget
0 At Den  norske kirke er en evangelisk -luthersk kirke
0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem  bor ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

L ] Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
[] Kommunen

o Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret

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

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


