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Holmestrand bystyre behandlet ovennevnte sak i møte 15. november 2006 som sak nr.  10 1/06.
Punkt 6 i vedtaket ble vedtatt med 17 mot 15 stemmer. De øvrige punktene i vedtaket ble vedtatt
med 21 mot 15 stemmer. Bystyrets vedtak er:

Holmestrand  bystyre anbefaler følgende  overordnede prinsipper  for den fremtidige
organiseringen og finansieringen av Den norske kirke:

1. Den norske kirke som statskirke bør avvikles.
2. Den norske kirke bør bli et selvstendig rettssubjekt med egne styringsorganer og med

selvstendig ansvar for alle saker som har med kirkens tro og virksomhet å gjøre. Kirken
forankres  gjennom en egen kirkelov vedtatt av Stortinget  (lovforankret  folkekirke).

3. Offentlige  bevilgninger  bor fortsatt ståfor  hovedfinansieringen av Den norske kirkes
virksomhet ,  med statlige tilskudd som dekker lønninger og tilknyttede personalkostnader,
og kommunale tilskudd som dekker bygging ,  forvaltning, vedlikehold  og drift av
kirkebygg .  Dette kombineres med et medlemsbidrag som skal dekke menighetens øvrige
virksomhet

4. Valgordningen  bør fortsette  via de mer etablerte kirkekretser som i dag.
5. I tillegg  til prinsippet om religionsfrihet ,  bor grunnloven  uttrykke  statens ansvar  for å føre

en aktivt støttende tros- og  livssynspolitikk.
6. Den norske  kirke  lokalt bør ha ansvaret  for gravferdsforvaltningen , slik som det er i dag i

nesten alle kommuner .  Den lokale kirkeadministrasjonen har stor kompetanse  på dette,
og brukere av alle kategorier og trosretninger er gjennomgående  fornøyde  med dagens
ordning. Kirken har også vist seg å være  svært kostnadseffektiv  i denne oppgaven. Loven
kan også inneholde en mulighet for de kommuner som ønsker det til å søke om  a *få overta
ansvaret når det er hensiktsmessig.

7. Eiendommer  og kirkefond  som ikke er eid av private eller soknene i sin helhet bør
overføres  til Den norske  kirke. Fredede og verneverdige kirker  som tas ut av kirkelig
bruk bør eies av staten.
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Utskrift av sakens behandling vedlegges og det vises for øvrig til denne. I tillegg vedlegges
spørreskjema i utfylt stand.
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i I 24.04.2006 Det kongelige kultur-
og kirkedepartement
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NOU 2006:2 - STATEN OG DEN NORSKE
KIRKE - HØRING
VEDRØRENDE HØRINGSPROSESSEN STATEN
OG DEN NORSKE KIRKE - NOU 2006:2
UTTALELSE VEDR HØRING AV NOU 2006:2 -
STATEN OG DEN NORSKE  KIRKE
HØRING OM FORHOLDET MELLOM STAT OG
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HØRINGSUTTALELSE NOU2006 - STATEN OG
ØN
FORSLAG TIL UTTALELSE FRA
ARBEIDSGRUPPA FOR HØRINGSARBEIDET -
NOU 2006:2 - STATEN OG DEN NORSKE
KIRKE

Vedlagte dokumenter:
NOU 2006:2 staten og Den norske kirke, kap. 2 Sammendrag og kap. 10 utvalgets forslag og
konklusjoner.

Saksgang:
Saken ble forelagt formannskapet som referat i møtet 31.05.06. Saken legges fram for
formannskapet før den behandles av bystyret.

Saksopplysninger:
Kultur- og kirkedepartementet har sendt ut på høring NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke.
Utredningen i sin helhet følger saken som utrykt bilag, men er også å finne på internett på
følgende adresse: http://www.dep.no/kkd/norsk/dok/hoering/bn.html. Høringsfristen er
I.desember 2006.



Formålet med utredningen var å skaffe grunnlag for å treffe beslutning om statskirkeordningen
skal videreføres, reformeres eller avvikles. Utvalget ble 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. Når
det gjelder finansieringen, kommer utvalget med ulike anbefalinger i forhold til de tre
hovedmodellene. Flertallet går 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.

I denne høringsrunden ønsker kultur- og kirkedepartementet å få høringsinstansenes syn på de
overordnede spørsmålene som gjelder statskirkeordningen og den fremtidige organiseringen og
finansieringen av Den norske kirke. Tidsperspektivet for en endring av gjeldende kirkeordning er
langsiktig. Dersom dagens statskirkeordning skal oppheves, krever det en endring av flere
grunnlovsparagrafer. I slike saker skal det alltid være et stortingsvalg mellom forslag og vedtak,
slik at velgerne får uttale seg. Hvis det fremsettes forslag i denne stortingsperioden om å oppheve
dagens statskirkeordning, vil det tidligst kunne behandles i neste periode, dvs. i 2009. Deretter
kreves et større arbeid med videre utredning, forberedelser og gjennomføring.

Det vises for øvrig til vedlagte sammendrag.

Vurdering:
Kultur- og kirkedepartementet har spesielt bedt om at høringsinstansene tar stilling til følgende
overordnede prinsipper:

Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?
Bør statskirken avvikles, videreføres eller reformeres?

D I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

> Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen avvikles?
Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bør det stå i Grunnloven i tillegg til prinsippet
omreligionsfrihet?
Hvem bør ha ansvar for gravferdsordningen?
Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

I forslaget til innstilling er det tatt utgangspunkt i anbefalingene fra utvalgets flertall.

Innstilling:

Holmestrand bystyre anbefaler følgende overordnede prinsipper for den fremtidige organiseringen
og finansieringen av Den norske kirke:

D Den norske kirke som statskirke bør avvikles.



> Den norske kirke bør bli et selvstendig rettssubjekt med egne styringsorganer og med
selvstendig ansvar for alle saker som har med kirkens tro og virksomhet å gjøre. Kirken
forankres gjennom en egen kirkelov vedtatt av Stortinget (lovforankret folkekirke).
Offentlige bevilgninger bør fortsatt stå for hovedfinansieringen av Den norske kirkes
virksomhet, med statlige tilskudd som dekker lønninger og tilknyttede personalkostnader,
og kommunale tilskudd som dekker bygging, forvaltning, vedlikehold og drift av
kirkebygg. Dette kombineres med et medlemsbidrag som skal dekke menighetens øvrige
virksomhet.
Valgordningen bør fortsette via de mer etablerte kirkekretser som i dag.
I tillegg til prinsippet om religionsfrihet, bør grunnloven uttrykke statens ansvar for å føre
en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk.
Kommunen bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen fordi gravferd er en allmenn
oppgave som bør ivaretas av det offentlige.
Eiendommer og kirkefond som ikke er eid av private eller soknene i sin helhet bør
overføres til Den norske kirke. Fredede og verneverdige kirker som tas ut av kirkelig bruk
bør eies av staten.

23.08.2006 Formannskapets behandling:

Forslag fra Per H. Agerug, SP:
1. Saken utsettes og tas opp til behandling på bystyremøte 15. november 2006.
2. Det legges til grunn at uttalelse fra kommunens menighetsråd og fellesråd, hvis mulig,

legges ved sakspapirene ved behandlingen 15. november.

Forslag fra Tom Amundsen, V:
Tillegg til Agerups punkt 2: uttalelse fra Human-Etisk Forbund.

Agerup og Amundsens  forslag enstemmig  vedtatt.

FORM-045/06  FORMANNSKAPETS  Vedtak er:

1. Saken utsettes og tas opp til behandling på bystyremøte 15. november 2006.
2. Det legges til grunn at uttalelse fra Human -Etisk Forbund ,  kommunens menighetsråd og

fellesråd ,  hvis mulig, legges ved sakspapirene ved behandlingen 15. november.

Andre gangs behandling i formannskapet.

Nye dokumenter i saken:
* Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) - forslag til vedtak i landsrådet vedr.

KAs uttalelse til NOU 2006:2.
* Forum for statskirken - høring om forholdet mellom stat og kirke.
* Høringsuttalelse fra Human Etisk Forbund, Holmestrand lokallag, datert 01.10.06.
* E-post fra KS BTV med informasjon om at Kommunenes Sentralforbund Buskerud,
* Telemark og Vestfold har nedsatt en arbeidsgruppe som skal lage forslag til uttalelse.

Forslaget vil ferdigstilles til 1. november 2006 og gjøres tilgjengelig for kommunene i
regionen.

Nye vedlagte dokumenter:
Vedlegg 1: Høringsuttalelse fra Human Etisk Forbund, Holmestrand lokallag, datert

01.10.06.



Menighetsrådene i Holmestrand har saken til behandling, og uttalelsene fra disse vil bli sendt
ut med dokumentene til bystyret.
Vedlegg 2: Foreløpig uttalelse fra Holmestrand kirkelige fellesråd
Vedlegg 3: Høringsuttalelse fra Botne menighetsråd
Vedlegg 4: Foreløpig høringsuttalelse fra Hillestad menighetsråd

Nye opplysninger i saken:
Etter formannskapets behandling 23.08.06 er det mottatt uttalelser fra Human Etisk Forbund,
Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og forum for statskirken. Uttalelsen fra
Human-Etisk forbund vedlegges saken, mens de andre uttalelsene følger saken som utrykte
vedlegg. Vedleggene fra 1. gangs behandling i formannskapet den 23. august 2006 er ikke
trykket på nytt ved denne utsendelsen.

Innstilling:

Holmestrand bystyre anbefaler følgende overordnede prinsipper for den fremtidige
organiseringen og finansieringen av Den norske kirke:

Den norske kirke som statskirke bør avvikles.
Den norske kirke bør bli et selvstendig rettssubjekt med egne styringsorganer og med
selvstendig ansvar for alle saker som har med kirkens tro og virksomhet å gjøre.
Kirken forankres gjennom en egen kirkelov vedtatt av Stortinget (lovforankret
folkekirke).

> Offentlige bevilgninger bør fortsatt stå for hovedfinansieringen av Den norske kirkes
virksomhet, med statlige tilskudd som dekker lønninger og tilknyttede
personalkostnader, og kommunale tilskudd som dekker bygging, forvaltning,
vedlikehold og drift av kirkebygg. Dette kombineres med et medlemsbidrag som skal
dekke menighetens øvrige virksomhet.
Valgordningen bør fortsette via de mer etablerte kirkekretser som i dag.
I tillegg til prinsippet om religionsfrihet, bør grunnloven uttrykke statens ansvar for å
føre en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk.
Kommunen bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen fordi gravferd er en allmenn
oppgave som bør ivaretas av det offentlige.
Eiendommer og kirkefond som ikke er eid av private eller soknene i sin helhet bør
overføres til Den norske kirke. Fredede og verneverdige kirker som tas ut av kirkelig
bruk bør eies av staten.

01.11.2006 Formannskapets behandling:

Forslag til nytt vedtak fra Per Harald Agerup, SP:
Holmestrand Bystyre anbefaler følgende hovedprinsipper lagt til grunn for den framtidige
organiseringen og finansieringen av Den norske kirke og forholdet mellom kirke og stat:

1. Trosfrihet og religionsfrihet er grunnleggende verdier som samfunn og lovverk må styrke
og beskytte. Alle mennesker skal ha rett til å praktisere sin tro.

Kirken er et viktig og samlende element i folks liv. Det er derfor viktig at vi ivaretar en
inkluderende, åpen, demokratisk folkekirke som oppleves å være eid av alle. Den norske
kirke er en sentral kultur- og normbærer, som ivaretar og viderefører grunnleggende
tradisjoner og verdier i samfunnet vårt.



2. En grunnlovfestet statskirke er den beste garantien for å opprettholde en landsdekkende og
inkluderende folkekirke.

3. Kirken bør finansieres gjennom offentlig finansiering uten medlemsavgift.

4. Valgordningen bør være  som i dag.

5. Den lokale kirke bør ha ansvaret for gravferdsordningen. Dagens lokale kirke har stor
kompetanse på dagens ordning. Dagens gravferdsordning er svært effektiv og har lave
kostnader.

6. Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret. At
den lokale kirke eier kirkebyggene, er en tradisjon som kan skrives helt tilbake til
middelalderen. Drift og vedlikehold bør ligge hos kommunene, noe som vil medføre en
nær forbindelse mellom kommune og kirke, og mellom kirke og lokalsamfunnet.
Kommunalt ansvar for kirkene vil også understreke kirkebyggenes almenne tilknytning.
Fredede og verneverdige kirker som tas ut av kirkelig bruk bør eies av staten.

VOTERING:
Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og Agerups forslag ,  ble rådmannens
innstilling vedtatt med 6 stemmer.  3 stemmer ble avgitt for Agerups forslag  (Agerup ,  Thorrud og
Johnsrud).

FORM-067 /06 FORMANNSKAPET  henstiller  til BYSTYRET  å fatte følgende Vedtak:

Holmestrand bystyre anbefaler følgende overordnede prinsipper for den fremtidige organiseringen
og finansieringen av Den norske kirke:

1. Den norske kirke som statskirke bør avvikles.
2. Den norske kirke bør bli et selvstendig rettssubjekt med egne styringsorganer og med

selvstendig ansvar for alle saker som har med kirkens tro og virksomhet å gjøre. Kirken
forankres gjennom en egen kirkelov vedtatt av Stortinget (lovforankret folkekirke).

3. Offentlige bevilgninger bør fortsatt stå for hovedfinansieringen av Den norske kirkes
virksomhet, med statlige tilskudd som dekker lønninger og tilknyttede personalkostnader,
og kommunale tilskudd som dekker bygging, forvaltning, vedlikehold og drift av
kirkebygg. Dette kombineres med et medlemsbidrag som skal dekke menighetens øvrige
virksomhet.

4. Valgordningen bør fortsette via de mer etablerte kirkekretser som i dag.
5. I tillegg til prinsippet om religionsfrihet, bør grunnloven uttrykke statens ansvar for å føre

en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk.
6. Kommunen bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen fordi gravferd er en allmenn

oppgave som bør ivaretas av det offentlige.
7. Eiendommer og kirkefond som ikke er eid av private eller soknene i sin helhet bør

overføres til Den norske kirke. Fredede og verneverdige kirker som tas ut av kirkelig bruk
bør eies av staten.

Holmestrand, den 3. november 2006

cy,21/, viwv
Gerd M .  Monsen

ordfører
Tove Svendsen

f.skapssekr.



101/06: NOU 2006:2 - STATEN OG DEN NORSKE KIRKE - HØRING

15.11.2006 Bystyrets  behandling:

Forslag til nytt vedtak fra Per Harald Agerug, SP:
Holmestrand Bystyre anbefaler følgende hovedprinsipper lagt til grunn for den framtidige
organiseringen og finansieringen av Den norske kirke og forholdet mellom kirke og stat:

1. Trosfrihet og religionsfrihet er grunnleggende verdier som samfunn og lovverk må styrke
og beskytte. Alle mennesker skal ha rett til å praktisere sin tro.

Kirken er et viktig og samlende element i folks liv. Det er derfor viktig at vi ivaretar en
inkluderende, åpen, demokratisk folkekirke som oppleves å være eid av alle. Den norske
kirke er en sentral kultur- og normbærer, som ivaretar og viderefører grunnleggende
tradisjoner og verdier i samfunnet vårt.

2. En grunnlovfestet statskirke er den beste garantien for å opprettholde en landsdekkende og
inkluderende folkekirke.

3. Kirken bør finansieres gjennom offentlig finansiering uten medlemsavgift.

4. Valgordningen bør være som i dag.

5. Den lokale kirke bør ha ansvaret for gravferdsordningen. Dagens lokale kirke har stor
kompetanse på dagens ordning. Dagens gravferdsordning er svært effektiv og har lave
kostnader.

6. Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret. At
den lokale kirke eier kirkebyggene, er en tradisjon som kan skrives helt tilbake til
middelalderen. Drift og vedlikehold bør ligge hos kommunene, noe som vil medføre en
nær forbindelse mellom kommune og kirke, og mellom kirke og lokalsamfunnet.
Kommunalt ansvar for kirkene vil også understreke kirkebyggenes almenne tilknytning.
Fredede og verneverdige kirker som tas ut av kirkelig bruk bør eies av staten.

Forslag til nytt vedtak fra Tone Elvenes, SV

1. Den norske kirke  som statskirke bør avvikles.

2. Den norske kirke organiseres og finansieres som en selvstendig kirke på lik linje med andre
tros- og livssynssamfunn.

3. Staten gir økonomisk støtte til å ta vare på og ruste opp verneverdige og fredede kirkebygg.

4. I tillegg til prinsippet om religionsfrihet bør grunnloven uttrykke statens ansvar for å føre en
aktiv støttende tros- og livssynspolitikk.

5. Kommunen bør ha ansvar for gravferdsforvaltingen fordi gravferd  er en allmenn  oppgave som
bør ivaretas av det offentlige.



Forslag  fra Dag  E. Holhjem , KRF på vegne av KrF  og Hø rye::
Punkt 6 endres til:
Den norske kirke lokalt bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen, slik som det er i dag i nesten
alle kommuner. Den lokale kirkeadministrasjonen har stor kompetanse på dette, og brukere av
alle kategorier og trosretninger er gjennomgående fornøyde med dagens ordning. Kirken har også
vist seg å være svært kostnadseffektiv i denne oppgaven. Loven kan også inneholde en mulighet
for de kommuner som ønsker det til å søke om å få overta ansvaret når det er hensiktsmessig.

Forslag fra Leif Weltzien, AP:
Tilleggspunkt til Agerups forslag (nytt punkt 7):
Setningen "Den evangelisk lutherske religion forbliver statens religion" fjernes fra Grunnloven
(Grunnlovens § 2).

Ulf Sundling og Torill Amundsen-Sannerud fikk tillatelse til å fratre møtet under sakens
behandling. Det var dermed 32 representanter til stede ved avstemmingen resten av møtet.

VOTERING:
Forslaget fra Tone Elvenes fikk 6 stemmer og  falt. 26  stemte mot forslaget.

Ved alternativ votering mellom formannskapets forslag, punkt 1, 2, 3, 4, 5 og 7 og Agetaps
forslag, ble formannskapets forslag vedtatt med 21 mot 11 stemmer alternativt for Agetaps
forslag.

Weltziens forslag til nytt punkt 7 i Agerups forslag falt som en følge av at Agerups forslag falt.

Ved alternativ votering mellom formannskapets forslag til punkt 6 og Holhjems endringsforslag,
ble Holhjems forslag vedtatt med 17 mot 15 stemmer alternativt for formannskapets forslag.

B-101 /06 BYSTYRETS  vedtak er:

Holmestrand bystyre anbefaler følgende overordnede prinsipper for den fremtidige
organiseringen og finansieringen av Den norske kirke:

1. Den norske kirke som statskirke bør avvikles.
2. Den norske kirke bør bli et selvstendig rettssubjekt med egne styringsorganer og med

selvstendig ansvar for alle saker som har med kirkens tro og virksomhet å gjøre.
Kirken forankres gjennom en egen kirkelov vedtatt av Stortinget  (lovforankret
folkekirke).

3. Offentlige bevilgninger bør fortsatt stå for hovedfmansieringen av Den norske kirkes
virksomhet ,  med statlige tilskudd som dekker lønninger og tilknyttede
personalkostnader ,  og kommunale tilskudd som dekker bygging ,  forvaltning,
vedlikehold og drift av kirkebygg. Dette kombineres med et medlemsbidrag som skal
dekke menighetens øvrige virksomhet.

4. Valgordningen bør fortsette via de mer etablerte kirkekretser som i dag.
5. I tillegg til prinsippet om religionsfrihet, bør grunnloven uttrykke statens ansvar for

å føre en aktivt støttende tros -  og livssynspolitikk.
6. Den norske kirke lokalt bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen, slik som det er i

dag i nesten alle kommuner .  Den lokale kirkeadministrasjonen har stor kompetanse
på dette, og brukere av alle kategorier og trosretninger er gjennomgående fornøyde
med dagens ordning. Kirken har også vist seg å være svært kostnadseffektiv i denne
oppgaven .  Loven kan også inneholde en mulighet for de kommuner som ønsker det
til å søke om å få overta ansvaret når det er hensiktsmessig.



7. Eiendommer og kirkefond som ikke er eid av private eller soknene i sin helhet bør
overføres til Den norske kirke .  Fredede og verneverdige kirker som tas ut av
kirkelig bruk bør eies av staten.

Holmestrand, den 16. november 2006

er4d% . Monsen
Ordfører

Holmestrand kommune

Rett kopi bekreftes
Dato/Underskrift:

?3. il, o(

d ---
Tove Svendsen

f.skapssekr



Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans:

Type  høringsinstans

Kommune
Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Prost/biskop
Tros- eller  livssynssamfunn  utenfor Den norske kirke
Frivillig  organisasjon innenfor Den norske kirke

E] Annen offentlig instans

o 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

Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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

Q Grunnloven
® Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Q Lov  om trossamfunn

Vet ikke  / ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke  finansieres?

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



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

JValgordningene 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)

Ingen tillegg
Q 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
Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

LI Den lokale  kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
(1 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

2


