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Lesja  kommune Arkivsak :  2006/1362 -1

Arkiv:

Saksbehandler:

Per Dag Hole

Dato :  08.11.2006

Saksutredning

Utv.saksnr Utval Møtedato
44/06 Kommunestyret 15.11.2006

Staten og Den norske kirke - uttalelse

Bakgrunn:
Det offentlige utvalget som har utredet forholdet mellom stat og kirke, avga sin utredning
31.01.06 NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke.
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, gravferdsforvaltningen, ordninger for
ivaretakelse av fredede og verneverdige kirker og ulike eiendomsrettslige spørsmål.

Kultur og kirkedepartementet er interessert i høringsinstansenes syn på de overordnede
spørsmålene som gjelder statskirkeordningen og den framtidige organiseringen og finansieringen
av Den norske kirke.
For å få et best mulig innsyn i utredningens konklusjon ble det arrangert et informasjons- og
drøftingsmøte den 25. september 2006 på Norlandia Dovrefjell Hotell i samarbeid med
menighetsrådene i Lesja og Dovre og Lesja og Dovre kommuner.

Vurdering:

Forslaget til uttalelse fra kommunestyret er lagt opp etter den mal som departementet ønsket, og
tar utgangspunkt i de temaer og innstillinger utvalget har lagt til grunn for høringen.

Dokumenter:
I S Staten og Den norsk kirke - uttalelse

Innstilling:

Forslag til uttalelse Staten og Den norske kirke vedtas.

Per Dag Hole
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Saksprotokoll i Kommunestyret  -  15.11.2006

Behandling

Audun Holsbrekken satte fram følgende endringsforslag til pkt. 2, 3 og 5 i forslaget til uttalelse:
"Pkt. 2: Den norske kirke bør avvikles. Vil ha en lovforankret folkekirke.
Pkt. 3: Den norske kirke bør være forankret i egen kirkelov vedtatt av Stortinget.
Pkt. 5: Dersom statskirkeordningen avvikles må bruken av direkte valg til kirkens

besluttende organer økes".

Marit Tynnøl satte fram følgende endringsforslag til pkt. 7:
"Kommunen bør ha ansvaret for gravforvaltningen."

Votering:
Audun Holsbrekken sine endringsforslag til pkt. 2 og 3 falt mot 1 stemme.
Audun Holsbrekkens sitt forslag til pkt. 5 falt mot 2 stemmer.
Marit Tynnøl sitt endringsforslag til pkt 7 falt mot 2 stemmer.

Vedtak

Forslaget til framlagte uttalelse ble vedtatt.



Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans :  Lesja kommunestyre

Type  høringsinstans

X Kommune
Q Menighetsråd /kirkelig fellesråd /bispedømmeråd
[]  Prost/biskop

Fl Tros-  eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Frivillig  organisasjon innenfor Den norske kirke

0 Annen  offentlig instans
Q Annen privat  instans

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

Svar:  Lesja kommunestyre mener at trosfriheten er et viktig grunnleggende prinsipp. Den
norske kirke er og bør fortsatt være forankret i den Luthersk evangeliske lære og med dåpen
som eneste medlemskriterium. Den skal fortsatt være en bekjennende misjonerende, tjenende
og åpen folkekirke.

2. Den norske kirke som statskirke:

X Bør fortsette
Q Bør  avvikles

0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Kommentar :  Kommunen er særlig opptatt av at demokratiseringsprosessen innenfor kirken
videreutvikles. De lokale menigheter/ grunnplanet  bør etter hvert få større
innflytelse på sentrale organer enn det de har i dag, dette gjelder både i
politiske og kirkelige spørsmål. Lesja kommune ønsker et styrket lokalt
selvstyre i menigheten. Grunnloven bør klart avspeile vår kristne og
humanetiske arv.

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

X Grunnloven
[] Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Q Lov om trossamfunn

0 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
X Offentlig finansiering uten medlemsavgift
n Vet ikke / ønsker ikke å svare

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

Q Valgordningene  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: Lesja kommune har god erfaring med at valgene er lagt til
kommune- eller stortingsvalg. Uavhengig av kirkeordning, mener kommunen at demokratiet
bør styrkes ved sentrale valg. (Bispedømmeråd, Kirkemøte etc.)

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)

Q Ingen tillegg
X De politiske  prinsipper som statsforfatningen  bygger på;  så som demokrati ,  rettstaten og
menneskerettighetene
X Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Q Det humanistiske verdigrunnlaget
X At Den norske  kirke er en evangelisk -luthersk kirke
n Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

X Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Q Kommunen
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

Kommentar :  Lesja kommune mener at dagens ordning fungerer godt, og vi har meget gode
tilbakemeldinger fra pårørende etter reformen i 1996. Når det gjelder
navnevalg, mener kommunen at gravplasser i tilknytning til en kirke fortsatt
bør hete kirkegård. Frittliggende gravplasser må gjerne hete gravlund.



8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

o Den lokale  kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
X Den lokale kirke bør eie kirkebyggene,  og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret

o Kommunen  bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret

0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Kommentar :  Dagens ordning vedrørende eiendomsforhold og finansiering av kirkebyggene
bør videreføres ,  da det har vist  seg å  være en ordning som fungerer godt hos
oss. I tillegg bør staten inn med særskilte midler til kommuner for at
vedlikehold av kirkene ikke blir skadelidende.


