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MELDING  OM POLITISK  VEDTAK - STATEN  OG DEN NORSKE KIRKE - NOU

2006 :  2 (HØRING)

Formannskapet behandlet i møte 14.11.2006 sak 164/06.
Formannskapet fattet vedtak med 6 mot 5 stemmer i samsvar med rådmannens tilråding:

Formannskapet i Sola har følgende  innspill til  NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke

1. Den fremtidige  kirkeordning

1. Dagens statskirkeordning oppheves og det etableres en ny kirkeordning for Den norske
kirke.

2. Den norske kirke  organiseres  som en lovforankret folkekirke.

2. Finansiering

1. En lovforankret folkekirke hvor offentlige  bevilgninger står for hovedfinansieringen, med
statlig tilskudd som dekker lønninger og tilknyttede personalkostnader  for alle  kirkelige
ansatte og kommunale tilskudd som dekker bygninger, vedlikehold , forvaltning og drift av
kirkebygg.

2. Medlemsbidrag som skal dekke finansieringen av menighetens øvrige virksomhet.

3. Et sentralt kirkelig utjevningsfond  som kan motvirke  en del av de  økonomiske  forskjellene
mellom kommunene.
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3. Gravferdsforvaltning

1. Kommunen overtar ansvaret for gravferdsforvaltningen

2. Begrepet kirkegård erstattes av den nøytrale betegnelsen gravlund eller gravplass i
lovverket.

3. Ved nyanlegg bør det vurderes å erstatte vigsling av hele gravlunden med vigsling av felt
for å tydeliggjøre at deler av gravlunden benyttes av flere tros- og livssynssamfunn.

4. Uavhengig av hvem som skal ha det fremtidige forvaltningsansvaret, legges det til rette
for at det i hvert bispedømme/fylke etableres et faglig forum som kan ha en rådgivende
funksjon i forhold til fellesråd/kommune. Forumet bør ha særlig fokus på samarbeid
mellom de ansvarlige for gravferdsseremoni og gravferdsforvaltning, ulike behov når det
gjelder gravferdsskikker og gravlundene som kulturminner.

5. Det fremtidige forvaltningsansvaret trenger ikke få konsekvenser for eierforholdene til
gravlundene. Selv om forvaltningsansvaret legges til kommunen, kan soknet fortsatt eie

arealet.

4. Fredede  og verneverdige kirker

Det må etableres særskilte finansieringsordninger for fredede og verneverdige kirker,

uavhengig av den fremtidige relasjonen  mellom staten  og Den norske kirke.

2. Det er behov for  ekstra økonomisk strakstiltak  innenfor  dagens bevilgningsordninger for
å hindre ytterligere  forfall og  ødeleggelse av kirkebygg.

5.  Eiendomsrett

Eierforholdet  mellom Den norske kirke, sentralt og lokalt, bør fortsatt bygge på en
videreføring

av grunnprinsippet  om soknenes eiendomsrett til soknekirker  og lokale kirkefond.

2. Eiendomsretten til Opplysningsvesenets Fond (OVF) kan ikke avgjøres gjennom juridiske
utredninger, men må avgjøres veden politisk beslutning på Stortinget.

3. OVF overføres  til Den norske kirke.  Overføringen av OVF til Den norske kirke gir ikke
andre tros -  og livssynssamfunn krav på tilsvarende økonomisk kompensasjon

Behandling:

Et mindretall på 4 stemmer (Strandskog, Osmundsen, Sanne, Rege) stemte for forslag
fremmet av Siv-Len Strandskog:
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1. Den framtidige kirkeordning ,  dagens statskirkeordning videreføres med
følgende endringer:

• Fjerne Grunnlovens §2.2 ad. oppdragerplikten

• Anbefale Kongen (regjeringen) å ha som fast prosedyre ved bispeutnevelser at en av
de tre som har fatt flest stemmer skal utnevnes

• Overføre tilsettingen av proster til et kirkelig organ slik at disse ikke lenger utnevnes
av Kongen (regjeringen)

• Gjøre kirkeloven enklere, mer som en rammelov med tilsvarende delegasjon til
Kirkemøtet.

• Legge prestetjenesten inn under soknene/fellesråd/prostiråd og dermed få samme
tilsettingsmyndighet og arbeidsgiver i lokalkirken

2. Finansiering

Den offentlige bevilgningen i sin helhet kommr fra staten.

3 Gravferdsforvaltning

• Kommunen overtar ansvaret for gravferdsforvaltningen

• Begrepet kirkegård erstattes av den nøytrale betegnelsen gravlund eller gravplass i
lovverket.

• Ved nyanlegg bør det vurderes å erstatte vigsling av hele gravlunden med vigsling av
felt for å tydeliggjøre at deler av gravlunden benyttes av flere tros- og
livssynssamfunn.

• Uavhengig av hvem som skal ha det fremtidige forvaltningsansvaret, legges det til
rette for at det i hvert bispedømme/fylke etableres et faglig forum som kan ha en
rådgivende funksjon i forhold til fellesråd/kommune. Forumet bør ha særlig fokus på
samarbeid mellom de ansvarlige for gravferdsseremoni og gravferdsforvaltning, ulike
behov når det gjelder gravferdsskikker og gravlundene som kulturminner.

• Det fremtidige forvaltningsansvaret trenger ikke få konsekvenser for eierforholdene til

gravlundene. Selv om forvaltningsansvaret legges til kommunen, kan soknet fortsatt

eie arealet.

4. Fredede og verneverdige kirker

• Det må etableres særskilte finansieringsordninger for fredede og verneverdige kirker,
uavhengig av den fremtidige relasjonen mellom staten og Den norske kirke.

• Det er behov for ekstra økonomisk strakstiltak innenfor dagens bevilgningsordninger
for å hindre ytterligere forfall og ødeleggelse av kirkebygg.
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5. Eiendomsrett

Eierforholdet mellom Den norske kirke, sentralt og lokalt, bør fortsatt bygge på en
videreføring

av grunnprinsippet om soknenes eiendomsrett til soknekirker og lokale kirkefond.

• Eiendomsretten til Opplysningsvesenets Fond  (OVF) kan ikke  avgjøres gjennom
juridiske  utredninger,  men må avgjøres ved en politisk beslutning på Stortinget.

• OVF overføres  til Den norske kirke. Overføringen av OVF til  Den norske kirke gir
ikke andre  tros- og livssynssamfunn krav på tilsvarende økonomisk kompensasjon

Et mindretall på 1 stemme stemte for forslag fremmet av Nora Nilsen:

1. Sola kommune ser det som viktig at tros- og livssynsfrihet er en universell rettighet som
gjelder alle landets borgere og at det er en offentlig oppgave å sikre disse rettighetene.
Sola kommune anerkjenner at det er enhver borgers rett å ha den troen man vil, gi uttrykk
for den og til å dyrke sin religion alene, eller sammen med andre. Og at det er en offentlig
oppgave å sikre denne retten.

Sola kommune vil mene at det er nødvendig å finne løsninger innenfor spørsmålet om en
religionspolitikk, som på en bedre måte ivaretar den utvidede forståelse av tros- og
livssynsfrihet enn de formuleringer som i dag finnes i Grunnlovens § 2, men også i andre
Grunnlovsformuleringer.

Sola kommune mener den norske kirke som statskirke bør avvikles. Alle tros- og
livssynssamfunns forhold til staten reguleres gjennom lov om trossamfunn. Den norske
kirke skal som alle trossamfunn finansieres gjennom en blanding av offentlig støtte og
medlemsavgift.

Som ledd i skille mellom stat og kirke skal kirken selv bestemme indre organisering og
demokratisk medvirkning.

Som ledd i skille mellom stat og kirke må Grunnlovens § 2 erstattes med formuleringer
som slår fast de politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,
rettsstaten og menneskerettighetene.

2. Gravlundsdrift krever kompetanse innenfor kultur, religion, ritualer, symboler, sorg og
andre områder, som handler om å møte forskjellige mennesker med innsikt og forståelse.
Dette stiller gravferdsmyndigheten på store krav til profesjonalitet, bred kompetanse og
ryddig forvaltning.

Sola kommune legger til grunn at det også i framtiden vil være en offentlig oppgave å
fastsette hvilke tjenester som befolkningen skal være sikret på gravferdsområdet.
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Likeledes vil det være en offentlig oppgave å gi føringer og rammer for sektoren. det
offentlige kan også gjennom sin lovgivning opprette ulike ordninger for å sikre både
saksbehandling og tjenestetilbud, og at utøvelsen av disse er i tråd med forutsetningene
for alle innbyggere, og eventuelt opprette tilsyn for disse funksjonene.
eierskapet til gravlundene kan ivaretas av kommunen, gravferdsritualet kan utføres av
aktører som besitter den ovennevnte kompetansen.

3. Det er naturlig at Kirken selv overtar det økonomiske ansvaret og eierskapet for
kirkebyggene. det offentlige skal besørge de merkostnader som påløper for å holde ved
like fredede og verneverdige kirkebygg. Særlig er det viktig å sikre bygg som er en del av
vår nasjonale kulturarv.

Med hilsen
POLITISK SEKRETARIAT

Barbro Bjørnsen»"
konst.led.politisk sekretariat

mda etland
konsulent

Kopi: Kirkevergen i Sola


