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Høringsuttalelse fra Oppdal kommune NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke
Oppdal formannskap behandlet ovennevnte høringsuttalelse i møte 23.11.06, sak F. 06/99.
Flertallets uttalelse er følgende:
"Oppdal kommune anbefaler at dagens statskirkeordning videreføres innenfor dagens grunnlovsbestemmelser."
Mindretallets uttalelse i saken legges ved til orientering.
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06/99
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23.11.2006

fra Oppdal kommune NOU 2006:2 Staten og Den

Vedlegg
1 Høringsbrev NOU 2006:2 Staten og den norske kirke
2 Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
3 Statskirken Om forholdet mellom staten og Den norske
kirke
4 Høringsuttalelse, Oppdal kommune

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke

Saksopplysninger
Kultur- og Kirkedepartementet har gjennom brev til høringsinstansene bedt kommunene komme med
høringsuttalelser til NOU 2006 :2 Staten og Den norske kirke.
Det offentlige utvalget som har utredet forholdet mellom Staten og den Norske kirke fikk følgende
mandat.
"Formålet med utredningsarbeidet var å skaffe grunnlag for å treffe beslutning om statskirkeordningen
skal videreføres, reformeres eller avvikles . Med henblikk på dette formålet ble utvalget bedt om å
vurdere statskirkeordningen i sin helhet , mulige eller ønskelige reformer innenfor ordningen og
alternativ til statskirkeordningen . Utvalget skulle også vurdere ulike finansieringsordninger,
gravferdsforvaltningsordningen , ordninger for ivaretakelse av fredede og verneverdige kirker og ulike
eiendomsrettslige spørsmål".
Utvalgets flertall går inn for at statskirkeordningen slik vi har den i dag oppheves og at den fremtidige
norske kirke organiseres som en lovforankret folkekirke. Et mindretall går inn for at den norske kirke
skal løsrives helt fra staten og bli et helt selvstendig trossamfunn. Et annet mindretall går inn for at den
norske kirke videreføres slik som den er organisert i dag.
I formannskapet 02.11.06 ble det nedsatt et utvalg som skulle utarbeide et forslag til uttalelse, den skal
legges frem for formannskapet.
Følgende ble valgt inn i utvalget:
Ingrid Mellem
Bjørg Marit Sæteren
Johan Jensen.

Utvalget har hatt ett møte og er enig om å legge frem vedlagte uttalelse for formannskapet i møte

23.11.06.
Utvalget har gått gjennom spørsmålene til høringsinstansene og legger dette ved høringsuttalelsen fra
Oppdal kommune, ferdig utfylt.

Tilråding fra utvalget
Formannskapet slutter seg forslag til høringsuttalelsen og svar på spørsmål til høringsinstansene,
utarbeidet av utvalget som ble oppnevnt av formannskapet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.11.2006

Behandling
AP v/ ordf. Ola Rotvei foreslo følgende:
Oppdal kommune anbefaler at dagens statskirkeordning videreføres innenfor dagens
grunnlovsbestemmelser.
Vedtak
Ved votering mellom ordf. O. Røtveis forslag og tilråding fra utvalg som har utarbeidet forslag til
uttalelse, ble ordf. O. Røtveis forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer.
Vedtaket blir som følger:
Oppdal kommune anbefaler at dagens statskirkeordning videreføres innenfor dagens
grunnlovsbestemmelser.

Høring - NOU 2006: 2 Staten og den norske kirke.
Oppdal kommune vil fremme følgende uttalelse til NOU 2006: 2 Staten og den norske kirke.
Grunnlaget for høringsuttalelsen er NOU 2006 :2 Staten og Den norske kirke, Kultur- og
kirkedepartementets høringsbrev, skjema med spørsmål til høringsinnstansene og
kortversjonen med utvalgets anbefalinger tilgjengelig.
Oppdal kommune som høringsinstans vil legge følgende overordnede prinsipper til grunne for
tros- og livssynpolitikken i Norge.
• Det skal være tros - og livssynfrihet med rett til å gi uttrykk for tro og livssyn i det
offentlige rom.
• Kirken er et trossamfunn med en egenart som er vesensforskjellig fra staten.
• Kirken skal være en åpen landsdekkende folkekirke med bred kontaktflate med
rom for alle de forskjellige typer trosengasjement og aktiviteter en finnen i den.
Den norske kirke bør reformeres som statskirke og bli et egen selvstendig rettssubjekt med
egne demokratisk valgte styringsorganer som har ansvaret for kirkens indre liv og
organisasjon. Alle ansettelser skjer i de demokratisk valgte organ på bakgrunn av en bred
nominasjon i kirkens demokratiske valgte organ.
Den norske kirke bør være forankret i en egen kirkelov, vedtatt av Stortinget med sterk
forankring i grunnloven.
Finansieringen av Den norske kirke må skje gjennom støtte fra det offentlige som dekker
utgiftene til lønn og personalkostnader, samt vedlikehold og forvaltningsoppgaver. Det bør i
tillegg være en medlemsavgift som dekker deler av menighetens opplæringsansvar og
organisert virksomhet som dåp og konfirmasjon.
Valgordningen for Den norske kirke bør i hovedsak være som i dag med direkte demokratiske
valg av menighetsråd. Menighetsrådvalgene bør legges samtidig med og i samme lokalene
som kommunevalgene slik at det gis anledning til medlemmene å delta i større grad enn i dag.
Bispedømmerådet velges av menighetsrådmedlemmene i bispedømmet.
Kirkemøtets representanter velgs av medlemmene i bispedømmerådene.
Ved en reform av statskirkeordningen til en åpen landsdekkende folkekirke bør det stå i
Grunnlovens § 2 at det norske samfunn bygger på en 1000 - årig tradisjon med et kristent og
humanistisk verdigrunnlag som bør videreføres.
Den lokale kirke, menighetsråd eller kirkelig fellesråd bør ha ansvaret for
gravferdsforvaltningen. Dette ut fra at gravlunden/gravplassen som regel ligger i tilknytning
til en kirke. Det må avsettes et område ved gravlunden/gravplassen som ikke er vigslet ut fra
en spesiell religion.
(Gravferdsforvaltningen kan også være kommunal men delegert til kirkelig fellesråd).
Kirkebyggene bør eies og forvaltes av den lokale kirke, kommunen bør ha det økonomiske
ansvaret i samarbeid med kirken.

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

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

Annen offentlig instans
Q Annen privat instans

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

2. Den norske kirke som statskirke:

0 Bør fortsette
X[] Bør reformeres
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
Fl Grunnloven
XD Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
0 Lov om trossamfunn

o Vet ikke / ønskerikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

Gjennom medlemsavgift
o Medlemsavgift
med noe støtte fra det offentlige
0

XLI Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
Fl Offentlig finansiering uten medlemsavgift
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet
avvikles?

være dersom statskirkeordningen

X[] Valgordningene bør være som i dag
LI Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer

Fl 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)
0 Ingen tillegg
Fl De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene
XLJ Det kristneog humanistiskeverdigrunnlaget
n Det humanistiske verdigrunnlaget

0 At Den norske kirke er en evangelisk-lutherskkirke
fl Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

XD Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
0 Kommunen
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
fl Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
XD Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret
0 Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

2

