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Vedlegg som følger saksframlegget:
Vedlegg
1 Høring av NOU 2006: 2 - Staten og Den norske kirke
2 Uttalelse fra landsmøte 11.06.06

Rådmannens forslag til  vedtak:

Saken legges fram uten forslag til uttalelse.

Behandling Kommunestyret - 22.11.2006:

Forslag fra Åmot Senterparti:
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Forslag til høringsuttalelse fra Åmot Kommune

Staten og Den norske kirke - Spørsmål  til høringsinstansene

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?
Staten bør føre en aktivt støttende religionspolitikk. Det skal være full religionsfrihet i Norge. Staten
skal legge forholdende til rette for utøvelsen av religiøs virksomhet blant annet gjennom å sikre en
tilstrekkelig finansiering til de ulike tros- og livssynsamfunn.
Selv om Grunnloven fremhever "den evangelisk-lutherske religion" som den dominerende og den
som står nærmest statsforfatningen, skal andre livssynssamfunn være sikret både økonomisk
grunnstøtte og tilskudd til seremonirom.



2. Den norske kirke som statskirke:
• Statskirkeordningen bør videreføres. Dagens kirkeordning, med sin store oppslutning og

organisering også i vår tid, har vist seg å være en tjenelig og god ordning både for kirken og
samfunnet.

• Statskirkeordningen er den beste garantien for å sikre at det på lang sikt finnes en åpen,
inkluderende, landsdekkende og likestilt folkekirke i hele Norge.

• Erfaring gjennom tidene har vist at gjeldende ordning gir rom for ulike teologiske syn, og på
den måten har vært en garanti for bredden og mangfoldet i kirken.

• Statskirkeordningen av i dag gir all religion/livssyn betydning i det offentlige rom og sikrer
disse like økonomiske rammevilkår.

• Statskirkeordningen vil, gjennom sin offentlige forvaltning, fortsatt være en viktig kultur og
tradisjonsbærer i vårt land.

• Ordningen har også vist seg å sikre at Den norske kirke er en nasjonal og enhetlig kirke,
samtidig som den opprettholder nærheten og samspillet mellom religionsutøvelse og lokale
myndigheter.

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
Den norske kirke bør være forankret i grunnloven som nå.

En eventuell endring av kirkeordning vil være en så grunnleggende endring av vårt lands
konstitusjon at spørsmålet om et eventuelt skille mellom stat og kirke bør legges fram for folket i en
rådgivende folkeavstemning.

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Den norske kirke bør ha en offentlig finansiering.

Andre finansieringsordninger vil lett kunne føre til store forskjeller mellom resurssterke og
resurssvake menigheter og kan føre til et redusert kirkelig tilbud i deler av Norge.

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?
Uansett hvilken tilknytningsform det skal være mellom Staten og den norske kirke bør
demokratiseringsprosessen fortsette. Valgordningen må sikre økt valgdeltakelse. Dette kan best
oppnås ved at valgene gjennomføres samtidig med kommunevalg eller stortingsvalg slik det har
vært gjort i Åmot. Det bør settes en nedre grense for valgdeltakelse dersom valget skal regnes som
gyldig.

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?
Temaet er ikke tilstrekkelig utredet.

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Den lokale kirke (kikelige fellesrådet) bør stå for gravferdsforvaltningen, slik ordningen er i dag.
Drift av kirkegårder er et sensitivt forvaltningsområde. I fellesrådene er det bygget opp verdifull
kompetanse som har vist seg å fungere godt.



8. Hvem bØr eie og forvalte kirkebyggene?
Den lokale kirke/soknene bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret.

I henhold til den lutherske tradisjon har menighetene et sterkt selvstyre og ansvar for å konstituere
den lokale kirken. Historisk er det lokalbefolkningen i hvert enkelt sokn som har bidratt til
reisningen av kirkebygg. Kirkebyggene er mange steder produkt av stor lokal dugnadsinnsats,
innsamlinger og gaver fra private. Dette er også ett uttrykk for at kirkebyggene fortsatt er en viktig
identitetsmarkør lokalt, og er ofte stedets eneste monumentalbygg.

Forslag fra Åmot SV:
Enten til nytt kulepunkt under pkt. 2 eller eget pkt. mellom 3 og 4 (nytt pkt. 4)

Statskirkens forhold til andre lover:

For å oppfylle tanken om åpenhet og inkludering må det foretas en gjennomgang av andre lover med
tanke på fjerning av særbehandling av Statskirkens virksomhet.
Statskirken må innrette seg etter lover og regler som gjelder for arbeidslivet og samfunnet for øvrig.
Det tenkes spesielt på Arbeidsmiljøloven, likestillingsloven og diskrimineringsloven.

0
Forslag fra Amot Arbeiderparti:

Åmot kommune støtter forslaget om en lovforankret folkekirke slik at Den norske kirke blir et
selvstendig rettssubjekt med selvstendig tro og virksomhet. Den norske Kirke gis en særlig
tilknytning til staten gjennom en kirkelov gitt av Stortinget.

Den Norske kirke skal være en landsdekkende kirke med rom for ulike grader av trosengasjement og
aktivitet blant sine medlemmer.

Den norske kirke skal være en folkekirke hvor dåpen er grunnlag for medlemskap og stemmerett og
hvor mennesker får delta i kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon og vigsel uten at det stilles
krav til personlige trosforhold.

De oppgaver som i dag ivaretas av Kongen (regjeringen) og som kirkens egne organer skal overta
og ivareta i en ny kirkeordning, må bygge på en demokratisk struktur som sikrer valgdeltagelse og
representativet.

Votering:
Senterpartiets forslag fikk 9 stemmer

SV forslag fikk 14  stemmer.

Arbeiderpartiets forslag fikk 4 stemmer.



Uttalelse  Kommunestyret - 22.11.2006:

Forslag til høringsuttalelse fra Åmot Kommune

Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål til høringsinstansene

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?
Staten bør føre en aktivt støttende religionspolitikk. Det skal være full religionsfrihet i Norge. Staten
skal legge forholdende til rette for utøvelsen av religiøs virksomhet blant annet gjennom å sikre en
tilstrekkelig finansiering til de ulike tros- og livssynsamfunn.
Selv om Grunnloven fremhever "den evangelisk-lutherske religion" som den dominerende og den
som står nærmest statsforfatningen, skal andre livssynssamfunn være sikret både økonomisk
grunnstøtte og tilskudd til seremonirom.

2. Den norske kirke som statskirke:
• Statskirkeordningen bør videreføres. Dagens kirkeordning, med sin store oppslutning og

organisering også i vår tid, har vist seg å være en tjenelig og god ordning både for kirken og
samfunnet.

• Statskirkeordningen er den beste garantien for å sikre at det på lang sikt finnes en åpen,
inkluderende, landsdekkende og likestilt folkekirke i hele Norge.

• Erfaring gjennom tidene har vist at gjeldende ordning gir rom for ulike teologiske syn, og på
den måten har vært en garanti for bredden og mangfoldet i kirken.

• Statskirkeordningen av i dag gir all religion/livssyn betydning i det offentlige rom og sikrer
disse like Økonomiske rammevilkår.

• Statskirkeordningen vil, gjennom sin offentlige forvaltning, fortsatt være en viktig kultur og
tradisjonsbærer i vårt land.

• Ordningen har også vist seg å sikre at Den norske kirke er en nasjonal og enhetlig kirke,
samtidig som den opprettholder nærheten og samspillet mellom religionsutøvelse og lokale
myndigheter.

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
Den norske kirke bør være forankret i grunnloven som nå.

En eventuell endring av kirkeordning vil være en så grunnleggende endring av vårt lands
konstitusjon at spørsmålet om et eventuelt skille mellom stat og kirke bør legges fram for folket i en
rådgivende folkeavstemning.

4. Statskirkens forhold til andre lover:

For å oppfylle tanken om åpenhet og inkludering må det foretas en gjennomgang av andre lover med
tanke på fjerning av særbehandling av Statskirkens virksomhet.
Statskirken må innrette seg etter lover og regler som gjelder for arbeidslivet og samfunnet for Øvrig.
Det tenkes spesielt på Arbeidsmiljøloven, likestillingsloven og diskrimineringsloven.



5. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Den norske kirke bør ha en offentlig finansiering.

Andre finansieringsordninger vil lett kunne føre til store forskjeller mellom resurssterke og
resurssvake menigheter og kan føre til et redusert kirkelig tilbud i deler av Norge.

6. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?
Uansett hvilken tilknytningsform det skal være mellom Staten og den norske kirke bør
demokratiseringsprosessen fortsette. Valgordningen må sikre økt valgdeltakelse. Dette kan best
oppnås ved at valgene gjennomføres samtidig med kommunevalg eller stortingsvalg slik det har
vært gjort i Åmot. Det bør settes en nedre grense for valgdeltakelse dersom valget skal regnes som
gyldig.

7. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bør i så fall stå i  §  2 (eller i en
annen paragraf )  i Grunnloven i tillegg til prinsippet om religionsfrihet?
Temaet er ikke tilstrekkelig utredet.

8. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Den lokale kirke (kikelige fellesrådet) bør stå for gravferdsforvaltningen, slik ordningen er i dag.
Drift av kirkegårder er et sensitivt forvaltningsområde. I fellesrådene er det bygget opp verdifull
kompetanse som har vist seg å fungere godt.

9. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Den lokale kirke/soknene bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret.

I henhold til den lutherske tradisjon har menighetene et sterkt selvstyre og ansvar for å konstituere
den lokale kirken. Historisk er det lokalbefolkningen i hvert enkelt sokn som har bidratt til
reisningen av kirkebygg. Kirkebyggene er mange steder produkt av stor lokal dugnadsinnsats,
innsamlinger og gaver fra private. Dette er også ett uttrykk for at kirkebyggene fortsatt er en viktig
identitetsmarkør lokalt, og er ofte stedets eneste monumentalbygg.

Bakgrunn
Kultur- og kirkedepartementet har ved brev av 24.04.06 oversendt NOU 2006:2 Staten og Den
norske kirke til høring.
Høringsdokumentet er tidligere utdelt til kommunestyrets medlemmer.
Uttalelse fra Human Etisk Forbund følger som vedlegg.

Om statskirkeordningen skal videreføres, reformeres eller avvikles er imidlertid et politisk spørsmål
så derfor fremmes saken uten forslag fra administrasjonen.

Fristen for uttalelse er satt til 01.12.06.


