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Gjemnes kommune
Sentraladministrasjonen
Til Det kongelige kultur- og kirkedepartement
Postboks 8030 Dep.
0030 OSLO

Arkiv D 13

Ref: 06/1245

Dato: 29.11.06

STAT OG DEN NORSKE KIRKE - HØRING
Gjemnes kommunestyre nevnte opp en egen komite som besto av en representant fra hvert
parti. Komiteen har komme med forslag til høringsuttale i eget skriv som er vedlagt her.
Sak om høring - stat og den norske kirke ble hatt føre i kommunestyremøte
d.å.

den 28. november

Vedlagt følger utfylt skjema som viser resultatet av avstemming gjort av kommunestyret sine
17 representanter.

Med hilsen

Elise Dale
Kontorsjef

Vedlegg: Uttale frå valgt komite med representanter fra kommunestyret
Utfylt høringsskjema

Kopi: Gjemnes kirkelige fellesråd

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til hørings instansene
Navn pa høringsinstans:

QX"1,1

Type høringsinstans

[]
[]
[]
[]

Kommune
Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Prost/biskop
Tros- eller livssynssanifunn utenfor Den norske kirke
Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Annen offentlig instans

[] Annen privat instans

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

2. Den norske kirke som statskirke:
® Bør fortsette 1
Bør avvikles _+
Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. 1 hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
( Grunnloven t()
Ø] Egen kirkelov vedtatt av Stortinget (,

Lovomtrossamfunn
Vet ikke / ønsker ikke å svare
4. Hvordan bør Den norske Øke finansieres?
[] Gjennom medlemsavgift
[] Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
® Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift 4
Offentlig finansiering uten medlemsavgift 13
Vet ikke / ønsker ikke å svare

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

(

Valgordningene bør være som i dag 1

[] Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
® Vet ikke / ønsker ikke å svare

I

Eventuelle andre ordninger:

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)
[

Ingen tillegg
De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,

rettstatenog menneskerettighetene
® Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget 1,5
Det humanistiske verdigrunnlaget
At Den norske kirke er en evangelisk luthersk kirke
Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd) 1@

® Kommunen
q

fl Vet ikke / ønsker ikke å svare
8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

Jg]Denlokale
kirke
bør
eiekirkebyggene
oghadetøkonomiske
ansvaret
l
® Den lokale kirkebør eie kirkebyggene, og kommunenbør ha det økonomiske

ansvaret15
[] Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
( Vet ikke / ønsker ikke å svare

Staten og Den norske kirke - Høring
****************************************************************
Komite som ble valgt for å komme med forslag til høringsuttale fra Gjemnes kommunestyreen person fra hver partigruppe:
Senterpartiet: Knut Sjømæling
Arbeiderpartiet: Anne Brekke Kvalvaag
Høyre: Carl Gunnar Orset
Sosialistisk Venstreparti: Mari Unhjem
Kristelig Folkeparti: Aud Toril Gagnat, leder.

Komiteen har hatt to møter. ( 30.09.06 og 06.11.06)
Høringsinstansene

er bedt om å svare på 8 spørsmål- med ulike svaralternativer.

Vedlagt ligger skjema med valgte svaralternativer.
I tillegg er en del av svarene begrunnet.

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?
Svar: - Tros- og livssynsfrihet for alle.
-Staten bør føre en aktiv og støttende livssynspolitikk, da dette er viktig for
samfunnet. Dette må lovfestes - en markering som vern for alle trossamfunn.
Alle komitemedlemmene

stiller seg bak dette.

2. Den norske kirke som statskirke.
Svar:

- 1. Bør fortsette ( Knut Sjømæling)
- 2. Bør avvikles (Anne B. Kvalvaag, Mari Urhjem, Carl Gunnar Orset,
Aud Toril Gagnat)

Svaralternativ 2 innebærer at Den norske kirke blir et eget rettssubjekt med egne
styringsorgan.

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
- 1. Grunnloven (Knut Sjømaling)
- 2. Egen kirkelov vedtatt av stortinget ( Anne B Kvalvaag, Carl Gunnar Orset,
Aud Toril Gagnat)
- 3. Lov om trossamfunn (Man Unhjem)

2

Begrunnelse svar 1: En grunnlovsforankretfolkekirke
vil være den beste garantien for å
opprettholde en landsdekkende og inkluderende folkekirke. En demokratisering av den
norske kirke må derfor skje innenfor rammene av dagens kirkeordning. Utnevning av
biskoper i kirkelig statsråd er viktig for å sikre et mangfold i bispekollegiet og på den måten
avspeile den mangfoldige folkekirken.
Svar 2: Lovforankret folkekirke som innebærer at Dnk blir et selvstendig rettssubjekt som
ikke lenger er rettslig underordnet staten. Dnk gis en særlig status i forhold til andre tros- og
livssynssamfunn gjennom egen kirkelov. Kirken er et trossamfunn med egenart som er
forskjellig fra statens.
Svar 3: Selvstendig folkekirke - innebærer at Den norske kirke ikke lenger er en del av
statsforvaltningen, men etableres som et selvstendig trossamfunn på lik linje med andre trosog livssynsamfunn

4. Hvordan

bør Den norske kirke finansieres?

- 1. Støtte fra det offentlige med noe medlemsavgift. ( Anne B Kvalvaag, Mari
Unhjem, Carl Gunnar Orset)
- 2. Offentlig finansiering uten medlemsavgift. (Knut Sjømæling , Aud Toril Gagnat)
Svar 1. Begrunnelse til Mari Unhjem : Bør være likt for alle tros- og livssynsamfunn.
Anne B Kvalvaag, Carl Gunnar Orset: For å føle tilhørighet, - en bevisstgjøring av

medlemmene på deres tilhørighet og ansvar. Det er viktig med en slik ordning at det
ikke blir "pengemas."
Svar 2. - Offentlig finansiering uten medlemsstøtte vil best ivareta fremtidens folkekirke.
- Statlige tilskudd som dekker lønninger, personalkostnader. Kommunale tilskudd
som dekker kirkebygg og kirkegårder/ gravlunder.

- Dette er en finansieringsmodell som ikke blir knyttet til personlig økonomi.
- Dåpen eneste vilkår for medlemsskap.

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

-1. Valgordningen bør være som i dag. ( Knut Sjømæling, Carl Gunnar Orset,
Aud Toril Gagnat)
2. Vet ikke/ ønsker ikke å svare.( Anne B Kvalvaag , Mari Unhjem)
Begrunnelse svar 1: Indirekte valg sikrer at kirkens utkant blir hørt og tatt hensyn til ivaretar best folkekirketanken. Bør vurdere å legge menighetsrådsvalg samtidig med

kommunestyrevalg. Valgprosessen kan godt forenkles. Stemmerett fra 15 år. Dåpen
eneste krav for å stemme.

6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bør i så fall stå i & 2 ( eller i en annen
paragraf ) i Grunnloven i tillegg til Prinsippene om religionsfrihet?
-1. Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget.
Gunnar Orset, Aud Toril Gagnat)

( Anne B Kvalvaag, Knut Sjømæling, Carl

- 2. Det humanistiske verdigrunnlaget (Mari Unhjem)
Begrunnelse svar 1.
- Det må grunnlovsfestes at staten skal føre en aktiv og støttende livssynspolitikk.
- Kortfattet rammelov / kirkelov vedtatt av stortinget og forankret i grunnloven.

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
- 1. Den lokale kirke ( menighetsråd eller kirkelig fellesråd ) - ( Aud Toril Gagnat)
-

2. Kommunen (Carl Gunnar Orset, Mari Unhjem, Anne B Kvalvaag, Knut

Sjømæling)
Begrunnelse svar 1.
- God erfaring med dagens ordning.
- Fellesråd/ menighetsråd bør ha ansvar for gravplasser som liger inntil kirkebygg.
- Viser til våre naboland - der majoritetskirken har ansvar for
gravferdsforvaltningen.

-

Videreføring av dagens ordning der fellesrådet kan overlate

-

gravferdsforvaltningen til kommunen. Ønsker at det blir en fleksibel ordning.
Bør legges til rette med flere gravplasser som ikke er vigsla. Alle kommuner bør
ha nøytrale seremonirom.

Begrunnelse svar 2.

-

Enklere for andre trossamfunn å forholde seg til kommunen.

-

Anne B Kvalvaag: Det er i dag kommunen som overtar ansvaret for begravelser
der det er uenighet - eller ingen tar ansvar. Mange steder utfører kommunene i
dag graving og vedlikehold av gravsteder/kirkegårder som tjenesteyting til
kirkelig fellesråd.

8. Hvem bør eie oa forvalte kirkebyggene?
- 1. Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret (Mari Unhj em)
- 2. Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret.

4

(Anne B Kvalvaag, Carl Gunnar Orset, Knut Sjømæling , Aud Toril Gagnat)
Begrunnelse svar 2:
- Eier og bruker kan best ivareta egne bygg- forutsatt tilstrekkelig finansiering til å
gjennomføre dette.
-Der det er spesielt verneverdige bygg bør staten eie bygga.- (Carl Gunnar Orset)

Øre den 13.11.06

Aud Toril Gatt
referent

