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Saksprotokoll

Utvalg: Bystyret
Møtedato: 23.11.2006
Sak: 191/06

Arkivsak:  06/3002
Tittel: FORHOLDET MELLOM STATEN OG DEN NORSKE KIRKE

HØRINGSUTTALELSE

Behandling:

Saksordfører : Arne Bergersen, Krf.

Arne Bergersen, Krf, fremmet følgende forslag til vedtak:

1 Arendal Bystyre slutter seg til flertallet i Gjønnes-utvalget om en lovforankret folkekirke

som ordning  for Den Norske Kirke.

2 Måten DNO og andre kirkesamfunn finansieres på bør være som nå. Statens tilskuddssatser

bør økes.

3 Ansvaret for gravferdsforvaltning bør tillegges det lokale fellesråd.

4 Bystyret slutter seg til utvalgets anbefaling mht fredede og vernede kirker.

5 Arendal bystyre slutter  seg til utvalgets flertall ang. eiendomsrett til faste eiendommer og

kapital hvis blir et skille mellom stat og kirke.

Gjermund B. Røysland, Ap, fremmet følgende forslag:

Arendal bystyre er opptatt av at Den norske kirke også i fremtiden skal være en bred folkekirke
hvor alle føler seg hjemme, både de som tror mye og de som tror lite. Dette kan sikres på flere
måter. Samtidig må vi ha en kirkeordning som gjør at mennesker som står utenfor Den norske
kirke ikke føler seg diskriminert. Det er også viktig i en så viktig sak som dette at folket og
medlemmene av kirka får si sin mening.
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Arendal bystyre ønsker at man i Norge skal fortsette å ha en grunnlovsforankret statskirke, Den
norske kirke. Dette fordi vi tror at dette er den beste måten vi kan sikre oss at kirka også i
framtida vil være ei brei og inkluderende folkekirke.

Det innvendes mot et slikt standpunkt at dette er diskriminerende overfor andre tros- og
livssyn. Arendal bystyre mener at det er et syn som ikke medfører riktighet. Vår kirkeordning
er ikke diskriminerende overfor andre tros- og livssyn. Snarere tvert imot. Norge er et land
hvor mangfoldet innenfor tros- og livssynssamfunn er stort, og hvor religionsfriheten er stor.
Ingen i Norge diskrimineres fordi man ikke er medlem av den norske kirke.

Arendal bystyre er opptatt  av at det er medlemmene i Den norske  kirke  som må  ra bestemme
hvordan kirka  skal organiseres i framtida. Derfor mener vi at  spørsmålet om et skille mellom
stat og  kirke  skal overlates til en folkeavstemming.

Torbjørn Nilsen, Frp, fremmet følgende forslag:

Rådmannens forslag til vedtak, med følgende tillegg:

5. Arendal bystyre støtter Gjønnes-utvalgets mindretall på 4 som ønsker en selvstendig
folkekirke.

6. Før saken endelig avgjøres legges den ut til rådgivende forlkeavstemming.

Helga Lid Ball, Sv, fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens forslag til vedtak:

Gravferdsordninga skal være livssynsnøytral.

Vedtak:

Et mindretall på 3 av 38 representanter i Arendal bystyre fremmer følgende
høringsuttalelse om forholdet mellom Staten og Den norske kirke:

1. Finansiering:
Bystyret er enig i at det offentlige bør bidra vesentlig til finansiering av nødvendig
infrastruktur for alle tros- og livssynssamfunn, og vil støtte det ene mindretalls innstilling
som anbefaler at den offentlige bevilgning i sin helhet kommer fra staten. Dette kan
eventuelt kombineres med et medlemsbidrag.
Dersom det gjøres endringer i kirkeordningen som forutsetter at kommunen får utvidet
økonomisk ansvar, må dette kompenseres av tilsvarende økte tilskudd fra staten.
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Kommunens økonomiske ansvar må kun være knyttet til de aktiviteter kommunen selv
skal organisere.
Eventuelle utbetalinger av tilskudd til menigheter og livssynssamfunn bør organiseres
som et statlig tilskudd.

2. Gravferdsforvaltning.
Bystyret slutter seg til flertallets innstilling om at gravferdsforvaltningen bør være et
offentlig ansvar og forvaltes av kommunen. Eventuelle meromkostninger som følge av
dette må kompenseres. Overføringer av eiendommer og transportmidler/utstyr må skje
uten kostnader for kommunen.
Rådmannen slutter seg til forslaget om å gå over fra å benytte begrepet kirkegård til den
nøytrale betegnelsen gravlund eller gravplass.

3. Fredede og verneverdige kirker
Bystyret gir sin tilslutning til at staten påtar seg et sterkere ansvar for de fredede og
verneverdige kirkene, og til utvalgets forslag til tiltak, med de kommentarer som fremgår
av saksutredningen.

4. Eiendomsrett
Bystyret støtter mindretallsforslaget fra utvalget både når det gjelder kirker og kirkefond
og Opplysningsvesenets fond (OVF), nemlig at dette representerer fellesskapets verdier,
og må gjøres til gjenstand for en formell deling ut fra et totalsyn.
I tillegg bør det åpnes for at kommunen kan overta eiendommer som skal overføres til det
offentlige, der hvor dette finnes hensiktsmessig.

Et mindretall på 5 av 38 representanter  i Arendal bystyre  fremmer følgende
høringsuttalelse om forholdet mellom Staten og Den norske kirke:

1 Arendal Bystyre slutter  seg til  flertallet i Gjønnes-utvalget om en lovforankret folkekirke

som ordning  for Den Norske Kirke.

2 Måten DNO  og andre kirkesamfunn finansieres på bør være som nå.  Statens tilskuddssatser

bør økes.

3 Ansvaret for gravferdsforvaltning bør tillegges det lokale fellesråd.

4 Bystyret  slutter seg til utvalgets anbefaling mht fredede og vernede kirker.

5 Arendal bystyre  slutter seg til utvalgets  flertall  ang. eiendomsrett til faste eiendommer og

kapital hvis blir et skille mellom stat og kirke.
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Et mindretall på 14 av 38 representanter i Arendal bystyre fremmer følgende
høringsuttalelse om forholdet mellom Staten og Den norske kirke:

Arendal bystyre er opptatt av at Den norske kirke også i fremtiden skal være en bred folkekirke
hvor alle føler seg hjemme, både de som tror mye og de som tror lite. Dette kan sikres på flere
måter. Samtidig må vi ha en kirkeordning som gjør at mennesker som står utenfor Den norske
kirke ikke føler seg diskriminert. Det er også viktig i en så viktig sak som dette at folket og
medlemmene av kirka far si sin mening.

Arendal bystyre ønsker at man i Norge skal fortsette å ha en grunnlovsforankret statskirke, Den
norske kirke. Dette fordi vi tror at dette er den beste måten vi kan sikre oss at kirka også i
framtida vil være ei brei og inkluderende folkekirke.

Det innvendes mot et slikt standpunkt at dette er diskriminerende overfor andre tros- og
livssyn. Arendal bystyre mener at det er et syn som ikke medfører riktighet. Vår kirkeordning
er ikke diskriminerende overfor andre tros- og livssyn. Snarere tvert imot. Norge er et land
hvor mangfoldet innenfor tros- og livssynssamfunn er stort, og hvor religionsfriheten er stor.
Ingen i Norge diskrimineres fordi man ikke er medlem av den norske kirke.

Arendal bystyre er opptatt av at det er medlemmene i Den norske kirke som må få bestemme
hvordan kirka skal organiseres i framtida. Derfor mener vi at spørsmålet om et skille mellom
stat og kirke skal overlates til en folkeavstemming.

Et mindretall på 18 av 38 representanter  i Arendal bystyre  fremmer følgende
høringsuttalelse om forholdet mellom Staten og Den norske kirke:

Finansiering:
Bystyret er enig i at det offentlige bør bidra vesentlig til finansiering av nødvendig
infrastruktur for alle tros- og livssynssamfunn, og vil støtte det ene mindretalls
innstilling som anbefaler at den offentlige bevilgning i sin helhet kommer fra staten.
Dette kan eventuelt kombineres med et medlemsbidrag.
Dersom det gjøres endringer i kirkeordningen som forutsetter at kommunen får utvidet
økonomisk ansvar, må dette kompenseres av tilsvarende økte tilskudd fra staten.
Kommunens økonomiske ansvar må kun være knyttet til de aktiviteter kommunen selv
skal organisere.
Eventuelle utbetalinger av tilskudd til menigheter og livssynssamfunn bør organiseres
som et statlig tilskudd.

Gravferdsforvaltning.
Bystyret slutter seg til flertallets innstilling om at gravferdsforvaltningen bør være et
offentlig ansvar og forvaltes av kommunen. Eventuelle meromkostninger som følge av
dette må kompenseres. Overføringer av eiendommer og transportmidler/utstyr må skje
uten kostnader for kommunen.
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Rådmannen slutter seg til forslaget om å gå over fra å benytte begrepet kirkegård til
den nøytrale betegnelsen gravlund eller gravplass.

Fredede og verneverdige kirker
Bystyret gir sin tilslutning til at staten påtar seg et sterkere ansvar for de fredede og
verneverdige kirkene, og til utvalgets forslag til tiltak, med de kommentarer som
fremgår av saksutredningen.

4. Eiendomsrett
Bystyret støtter mindretallsforslaget fra utvalget både når det gjelder kirker og
kirkefond og Opplysningsvesenets fond (OVF), nemlig at dette representerer felles-
skapets verdier, og må gjøres til gjenstand for en formell deling ut fra et totalsyn.
I tillegg bør det åpnes for at kommunen kan overta eiendommer som skal overføres til
det offentlige, der hvor dette finnes hensiktsmessig.

5. Arendal bystyre støtter Gjønnes-utvalgets mindretall på 4 som ønsker en selvstendig

folkekirke.

6. Før saken endelig avgjøres legges den ut til rådgivende folkeavstemming.

Et flertall på 20 av 38 representanter  i Arendal bystyre  sluttet seg til følgende
tilleggsmerknad:

Gravferdsordninga skal være livssynsnøytral.
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