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

Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Q Prost/biskop
Q Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Q Frivillig organisasjoninnenfor Den norske kirke
Q Annen offentlig instans
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Q Annen privat instans
1. Hvilke overordnede
livssynspolitikken?
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2. Den norske kirke som statskirke:

® Bør fortsette
Q Bør avvikles
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?

R Grunnloven
Q Egen kirkelov vedtattav Stortinget
r-1 Lok om trossamfunn
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Q Gjennom medlemsavgift
Q Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Q Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
Offentlig finansiering uten medlemsavgift
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

,

5. Hvordanbør valgordningeneog demokratietværedersom
statskirkeord~

en avvikles?

® Valgordningene bør være som i dag
[ Øe bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
[] 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 Gninnloven i tillegg til prinsippet om relig:ion~et?
(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 humanistiskeverdigrunnlaget
Fl At Den norske kirke er en evangelisk luthersk kirke
0 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?
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske
ansvaret
tG,
® I
ør eie kirkei4ene
og ha det økonomiske ansvaret
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
O

,
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Brønnøy kommune
Politisk sekretæriat
Vår saksbehandler:

Vår dato:

Vår referanse:

Vår arkivkode:

21.11.2006

Ark.s.nr.:
Løpenr.:

C80

Deres dato:

Deres referanse:

06/3199
11005/06
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STATEN OG DEN NORSKE KIRKE
- HØRINGSUTTALELSE

FRA BRØNNØY KOMMUNE

Viser til møte i Kommunestyret, den 15.11.2006, der sak 90/06 vedr. ovennevnte ble behandlet.

Følgende vedtak ble fattet:
1. Brønnøy kommunestyre anbefaler at dagens statskirkeordning videreføres innenfor gjeldende
grunnlovsbestemmelser.
2. Overordnede prinsipper for tros- og livssynspolitikken bør være:
* Likeverd og respekt for enkeltmenneskes tros- og livssyn.
* Samtidig med respekt for det norske samfunns religiøse tradisjoner og historie.
3. Den norske kirke bør finansieres ved offentlig finansiering uten medlemsavgift.
4. Dersom statskirkeordningen avvikles bør valgordningene og demokratiet være som i dag.
5. Dersom statskirkeordningen avvikles, så bør følgende stå i § 2 (eller i en annen paragraf) i
Grunnloven i tillegg til prinsippet om religionsfrihet:
* De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene.
* Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget.
6. Ansvaret for gravferdsforvaltningen

bør kommunen ha.

7. Staten bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret.
For øvrig må Staten ta ansvar for fredede og verneverdige kirkebygg
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Rådmannen
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STATEN OG DEN NORSKE KIRKE
- HØRINGSUTTALELSE FRA BRØNNØY KOMMUNE

Vedlegg:

•

Sammendragav NOU 2006:2.

•

Utfylt høringsskjema.

Bakgrunn for saken:
Statskirkeordningen har vært omdiskutert i mer enn 150 år. Den har vært til behandling i
Stortinget en rekke ganger og vært gjenstand for inngående vurdering av flere offentlige og
kirkelige utvalg. Til nå har det ikke vært Stortingsflertall for å oppheve ordningen, derimot har
den blitt reformert gjennom ulike lovendringer som gradvis har gitt kirken større uavhengighet
fra stat og kommune.
Med bakgrunn i et enstemmig Storting oppnevnte regjeringen i mars 2003 et offentlig utvalg

på 20 medlemmer til å vurdere statskirkeordningen i sin helhet. Utvalget leverte si tilråding
til departementet 31.01.2006 - NOU 2006:2 "Staten og Den norske kirke". Saken er sendt ut
på høring 24.04.2006. Det er satt en høringsfrist til 0 1. 12.2006.
Driftsstyre I (Dl.sak 25/06 - 30.05.2006) opprettet ei arbeidsgruppe på fem personer og med
følgende mandat:
• Å bidra til en lokal, åpen og demokratisk debatt om forholdet mellom Staten og Den
norske kirke; herunder minst ett åpent møte.

•

Å besvare de 8 "spørsmål til høringsinstansene" - som en innstilling til Driftsstyre I
og kommunestyrets behandling av saken.

Gruppen har bestått av fem medlemmer: Even Borch og Bjørnar Torgersen fra Brønnøy
kirkelige fellesråd, Judith Wennberg fra Sør-Helgeland Human-Etisk Forbund, og Solveig G.
Knutsen og Stig Schjølberg fra Driftsstyre 1. Kulturkonsulent Magnar Solbakk har vært

sekreter og ordstyrer. Arbeidsgruppen har avholdt fire møter samt ett åpent folkemøte.
Saksopplysninger:
Viser til vedlegg.
NOU 2006:2 - "Staten og Den norske kirke" finnes også på internett: www.odin.dep.no
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Saksvurdering:

Saken er har mange dimensjoner og berøringspunkt - fra det personlige til lokalsamfunnets
identitet, fra kommuneøkonomi til nasjonsbygging,... I utgangspunktet skal høringsinstansene
svare på 8 spørsmål. Det er forsøkt å gjennomføre en åpen og demokratisk prosess knyttet til

forholdet mellom Staten og Den norske kirke. Politiske behandlinger, arbeidsgruppe, åpent
møte, medieomtale, m.m. kan bidra til å gi saken den oppmerksomhet som den fortjener. Til
framtidig kirkeordning er det drøftet tre hovedalternativ: 1. Grunnlovsforankret folkekirke (i
hovedsak som i dag). 2. Lovforankret folkekirke. 3. Selvstendig folkekirke.
Arbeidsgruppens flertallsinnstilling

er rådmannens innstilling.

Av gruppens fem medlemmer

var fire tilstede ved avstemningen 17.10.2006. Behandlingen ga følgende resultat: Et flertall
på 2 av 4 arbeidsgruppemedlemmer,

anbefaler at dagens statskirkeordning

videreføres

innenfor gjeldende grunnlovsbestemmelser. Et mindretall (1 medlem) anbefaler at Den norske
kirke organiseres som en lovforankret folkekirke. Mens et annet mindretall (1 medlem)
stemte for en selvstendig folkekirke.
Arbeidsgruppen gir følgende anbefaling til Brønnøy kommunestyre angående "Spørsmål til
høringsinstansene":
a. Overordnede prinsipper for tros- og livssynspolitikken bør være:
* Likeverd og respekt for enkeltmenneskes tros- og livssyn.

* Samtidig med respekt for det norske samfunns religiøse tradisjoner og
historie.
b. Den norske kirke som statskirke bør fortsette. (2 av 4)
c. Den norske kirke bør være lovforankret i grunnloven. (2 av 4)
d. Den norske kirke bør finansieres ved offentlig finansiering uten medlemsavgift
(3av 4)
e. Dersom statskirkeordningen avvikles bør valgordningene og demokratiet være
som i dag (2 av 4)

f. Dersom statskirkeordningen avvikles, så bør følgende stå i § 2 (eller i en annen
paragraf) i Grunnloven i tillegg til prinsippet om religionsfrihet (her kan flere
alternativ brukes):
* De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene. (2 stemmer)
* Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget. (2 stemmer)

g. Ansvaret for gravferdsforvaltningen bør kommunen ha. (3 av 4)
`k

h. Under spørsmålet "Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?" delte
Arbeidsgruppa seg i 'to like store deler:
- Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret (2 st.).
- Det offentlige bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret (2 st.).
For øvrig var Arbeidsgruppa enstemmig i synet på at Staten må ta ansvar for
fredede og verneverdige kirkebygg.
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Rådmannens innstilling:

1. Brønnøy kommunestyre anbefaler at dagens statskirkeordning videreføres innenfor
gjeldende grunnlovsbestemmelser.
2. Overordnede prinsipper for tros- og livssynspolitikken bør være:
* Likeverd og respekt for enkeltmenneskes tros- og livssyn.

*

Samtidigmed respektfor det norskesamfunnsreligiøse tradisjonerog historie.

3. Den norske kirke bør finansieres ved offentlig finansiering uten medlemsavgift.
4. Dersom statskirkeordningen avvikles bør valgordningene og demokratiet være som i
dag.
5. Dersom statskirkeordningen avvikles, så bør følgende stå i § 2 (eller i en annen
paragraf) i Grunnloven i tillegg til prinsippet om religionsfrihet:
* De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene.
* Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget.
6. Ansvaret for gravferdsforvaltningen

bør kommunen ha.

7. "Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?" (delt innstilling):
a) Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret; eller
b) Det offentlige bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret.
c) For øvrig må Staten ta ansvar for fredede og verneverdige kirkebygg.

Behandling i Formannskapet den 08.11.2006 sak 110/06

Representant Magnar Solbakk (AP) erklærte seg inhabil - KL 40.3B - Enstemmig.
Ordfører tok opp pkt. 7 B og C, som forslag til vedtak med endring av C slik at skal lyde:

"Staten bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret."
Votering:
Det ble først votert over ordførerens forslag til 7. B: Dette ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert punktvis slik:
Pkt. 1: Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme.
Pkt. 2: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Pkt. ` Innstillingenble enstemmigvedtatt.
Pkt. 4: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Pkt. 5: Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme.

Pkt. 6: Innstillingenble enstemmigvedtatt.
Pkt. 7 C - ble så enstemmig vedtatt.
Etter dette har formannskapets innstilling til kommunestyret slik ordlyd:
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Vedtak:

1. Brønnøy kommunestyre anbefaler at dagens statskirkeordning videreføres innenfor
gjeldende grunnlovsbestemmelser.

2. Overordnede prinsipperfor tros- og livssynspolitikkenbør være:
*

Likeverd og respekt for enkeltmenneskes tros- og livssyn.

* Samtidigmed respektfor det norske samfunnsreligiøse tradisjonerog historie.
3. Den norske kirke bør finansieres ved offentlig finansiering uten medlemsavgift.
4. Dersom statskirkeordningen avvikles bør valgordningene og demokratiet være som i
dag.
5. Dersom statskirkeordningen avvikles, så bør følgende stå i § 2 (eller i en annen
paragraf) i Grunnloven i tillegg til prinsippet om religionsfrihet:
* De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene.
* Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget.
6. Ansvaret for gravferdsforvaltningen

bør kommunen ha.

7. Staten bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret.
For øvrig må Staten ta ansvar for fredede og verneverdige kirkebygg

Behandling i Kommunestyret den 15.11.2006 sak 90/06

Votering:

Det ble foretatt punktvis votering:
Pkt.
Pkt.
Pkt.
Pkt.
Pkt.
Pkt.
Pkt.
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Formannskapets
Formannskapets
Formannskapets
Formannskapets
Formannskapets
Formannskapets
Formannskapets

innstilling
innstilling
innstilling
innstilling
innstilling
innstilling
innstilling

ble
ble
ble
ble
ble
ble
ble

vedtatt mot 3 stemmer.
enstemmig vedtatt.
vedtatt mot 2 stemmer.
enstemmig vedtatt.
enstemmig vedtatt.
enstemmig vedtatt.
enstemmig vedtatt.

Vedtak:
TM
1. Brønnøy kommunestyre anbefaler at dagens statskirkeordning videreføres innenfor
gjeldende grunnlovsbestemmelser.
2. Overordnede prinsipper for tros- og livssynspolitikken bør være:

* Likeverd og respekt for enkeltmenneskes tros- og livssyn.
*

Samtidig med respekt for det norske samfunns religiøse tradisjoner og historie.

3. Den norske kirke bør finansieres ved offentlig finansiering uten medlemsavgift.
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4. Dersom statskirkeordningen avvikles bør valgordningene og demokratiet være som i
dag.
5. Dersom statskirkeordningen avvikles, så bør følgende stå i § 2 (eller i en annen
paragraf) i Grunnloven i tillegg til prinsippet om religionsfrihet:
* De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,

rettstaten og menneskerettighetene.
* Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget.
6. Ansvaret for gravferdsforvaltningen

bør kommunen ha.

7. Staten bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret.
For øvrig må Staten ta ansvar for fredede og verneverdige kirkebygg

Side 46 av 46

