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Høring - NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke
Kvæfjord formannskap har under F-sak 76/06 i møte 13.11.2006 drøftet overnevnte. Det var flere
meninger om saken, og formannskapet maktet ikke å samle seg om en felles vurdering og
uttalelse. Utskrift av møteboka ser slik ut:
Ola Danielsen (FØ) foreslo (forslag 1):
Kvæfjord formannskap stiller seg positiv til et skille mellom stat og kirke.
Arne Johan Johansen (SV) foreslo (forslag 2):
1. Kvæfjord formannskap konstaterer at tiden nå er inne for å avslutte Den norske kirkes status som
grunnlovfestet statskirke med alt det innebærer for Kongehus og statsrådets medlemmer.
2. Det er likevel slik at Den norske kirke er bærer av tradisjoner for land og folk som bør tas vare på.
Dette kan etter vår mening best ivaretas ved å organisere kirken som en "lovforankret folkekirke" som
en "lovforankret folkekirke" slik et flertall på 14 foreslår i utredningen NOU 2006:2.
Odd Arne Thunberg (AP) foreslo (forslag 3):
De overordnede prinsipper som bør ligge til grunn for tros- og livssynpolitikken

er:

-

at Den norske kirke videreføres som en grunnlovsforankret folkekirke, slik at dagens

-

grunnlovsbestemmelser opprettholdes.
at Biskop fortsatt skal utnevnes av Kongen i Kirkelig Statsråd.

Votering:
- Forslag I falt mot en stemme.
- Forslag 2 falt mot to stemmer.
- Forslag 3 falt mot to stemmer.

Ingen av de framsatte forslag oppnådde flertallstilslutning, formannskapet fremmer dermed ingen
uttalelse i saken.
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