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MELDING OM POLITISK VEDTAK - NOU 2006:2 STATEN OG DEN NORSKE
KIRKE - UTTALE FRA 1576 AURE KOMMUNE
Kommunestyre behandlet i møte 22.11.2006 sak 75/06 Følgende vedtak ble fattet:

1. Fremtidig kirkeordning:
Det anbefales at dagens statskirkeordning videreføres innenfor dagens grunnlovsbestemmelser.
Dagens statskirkeordning er den ordning som best sikrer at kirken er der for alle som ønsker
det, uansett trosengasjement. Det er av stor betydning at Grunnlovens bestemmelser som
angår kirken videreføres.
Staten sikres fortsatt politisk kontroll og innflytelse ved at Kongen (regjeringen) er øverste
kirkestyre

og Stortinget

lovgivende

myndighet.

2. Finansisering:
Det er en offentlig oppgave å bidra økonomisk og på andre måter å legge til rette for tros- og
livssynssamfunnets virksomhet, slik det skjer i dag. Staten må stille midler til trosopplæring
(dåp/konfirmasjon).
Det er viktig å opprettholde et desentralisert tilbud, forutsatt at Staten stiller ressurser til en slik
modell.
I dag finansieres Den norske kirke hovedsakelig gjennom bevilgninger både fra stat og
kommune. Det er mulig å videreføre denne ordningen. Helst bør ansvarsfordelingnen endres
ved at staten tar et større finansieringsansvar enn i dag, bl. a. for å minimalisere forskjellene
mellom kirkebevilgningene i de enkelte kommuner, og for å sikre at nasjonale verdier blir
forsvarlig ivaretatt.
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3. Gravfersforvaltningen:
Det foreslås å opprettholde nåværende gravferdsordning, og at kirkelig fellesråd forvalter
denne.
4. Fredede og verneverdige kirker:
Ut fra kulturpolitiske hensyn må det etableres særskilte finansieringsordninger for fredede og
verneverdige kirker, uavhengig av den fremtidige relasjon mellom staten og Den norske kirke.
I tillegg til dagens støtteordninger opprettholdes en særskilt statlig kirkeantikvarisk
tilskuddsordning tilsvarende den svenske løsningen. Tilskuddsordningen forvaltes av sentrale
myndigheter som fordeler tilskuddet etter søknad fra menigheter og/eller fellesråd.
Det understrekes samtidig behovet for ekstra økonomiske strakstiltak innenfor dagens
bevilgnings-ordninger for å hindre ytterligere forfall og ødeleggelse av kirkebygg.
5. Kirker og kirkefond:
Eierforholdet mellom Den norske kirke, sentralt og lokalt, bør fortsatt bygge på en viderføring
av grunnprinsippet om soknenes eiedomsrett til soknekirker og lokale kirkefond.

6. Opplysningsvesenets fond (OSF):
Ved fortsatt statskirkeordning bør forholdet til Opplysningsvesenets fond (OVF) videreføres
som i dag.
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