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Oppvekst- og kultursektor

Staten og Den norske kirke  -  høringsuttalelse

Utval Møtedato Saksnummer
Hovedutvalg  for  oppvekst  o kultur 18.10.2006 046/06
Formannskapet 25.10.2006 168/06
Kommunestyret 15.11.2006 080/06

Rådmannens innstilling
Forslag til høringsuttalelse til  NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke  godkjennes.

18.10.2006 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Behandling:
Erik Holmelin (H), foreslo følgende vedtak:

1. Nøtterøy kommune ønsker en selvstendig folkekirke finansiert gjennom medlemsavgift og
nødvendige statstilskudd.

2. Opplysningsvesenets fond til Den norske kirke overføres kirken som grunnstammen i
finansiering av drift av kirkebygg. Nødvendig tilleggsfinansiering dekkes av staten.

3. Gravferdsforvaltningen ivaretas av kommunene.

Erik Holmelins forslag ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer.

OK-046106 Vedtak:
1. Nøtterøy kommune ønsker en selvstendig folkekirke finansiert gjennom medlemsavgift og

nødvendige statstilskudd.
2. Opplysningsvesenets fond til Den norske kirke overføres kirken som grunnstammen i

finansiering av drift av kirkebygg. Nødvendig tilleggsfinansiering dekkes av staten.
3. Gravferdsforvaltningen ivaretas av kommunene.

168106:  Staten og Den norske kirke - høringsuttalelse

Rådmannens innstilling
Forslag til høringsuttalelse til  NOU 2006: 2 Staten og Den  norske  kirke  godkjennes.



18.10.2006 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Behandling:
Erik Holmelin (H), foreslo følgende vedtak:

4. Nøtterøy kommune ønsker en selvstendig folkekirke finansiert gjennom medlemsavgift og
nødvendige statstilskudd.

5. Opplysningsvesenets fond til Den norske kirke overføres kirken som grunnstammen i
finansiering av drift av kirkebygg. Nødvendig tilleggsfinansiering dekkes av staten.

6. Gravferdsforvaltningen ivaretas av kommunene.

Erik Holmelins forslag ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer.

OK-046/06 Vedtak:
4. Nøtterøy kommune ønsker en selvstendig folkekirke finansiert gjennom medlemsavgift og

nødvendige statstilskudd.
5. Opplysningsvesenets fond til Den norske kirke overføres kirken som grunnstammen i

finansiering av drift av kirkebygg. Nødvendig tilleggsfinansiering dekkes av staten.
6. Gravferdsforvaltningen ivaretas av kommunene.

25.10.2006 Formannskapet

Behandling:
Forslag til uttalelse fra arbeidsgruppa for KS Buskerud, Telemark og Vestfold for høringsarbeidet -
NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke dat. 23.10.06 ble delt ut til formannskapets medlemmer.

Ragnar Skau-Nilsen, KRF fremmet følgende forslag til svar på spørsmålene til høringsinstansene:
1. Den norske kirke skal fortsatt ha en særstilling, være en lovforankret folkekirke med stor

grad av selvstendighet og ha en rolle som samfunnsinstitusjon. Tros- og livssynspolitikk for
øvrig er sikret gjennom lovgivning.
Vi ønsker en egen livssynsparagraf som sikrer en videreføring av den kristne kulturarv som
vår kultur og tradisjon bygger på.
Det er viktig å bevare en folkekirke som er åpen for alle.

2. Bør avvikles.
3. Egen kirkelov vedtatt av Stortinget.
4. Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift.
5. Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer.
6. Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget.

At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke.
7. Kommunen.
8. Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret.

Ordfører foreso å la Skau-Nilsens forslag følge saken til kommunestyret uten at det ble
realitetsbehandlet i formannskapet.
Formannskapet sluttet seg enstemmig til ordførers forslag.

Tone Kaiheim, Felleslisten RV/SV fremmet rådmannens innstilling.
"Forslag til høringsuttalelse til  NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke  godkjennes."



Ved alternativ votering ble Kalheims forslag vedtatt med 6 mot 5 stemmer som ble avgitt for
hovedutvalgets innstilling.

FS-168106 Vedtak:
Forslag til høringsuttalelse til  NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke  godkjennes.

15.11.2006 Kommunestyret

Behandling:
Ragnar Skau-Nilsen, KrF fremmet slikt forslag til svar på spørsmål til høringsinstansene.

Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynpolitikken?
Den norske kirke skal fortsatt ha en særstilling, være en lovforankret folkekirke med stor
grad av selvstendighet og ha en rolle som samfunnsinstitusjon. Tros- og livssynspolitikk
for øvrig er sikret gjennom lovgivning.
Vi ønsker en egen livssynparagraf som sikrer en videreføring av den kristne kulturarv som
vår kultur og tradisjon bygger på.
Det er viktig å bevare en folkekirke som er åpen for alle

2. Den norske kirke som statskirke
Den norske kirke bør avvikles (som statskirke)

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
Den norske kirke bør være forankret i en egen kirkelov

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Den norske kirke bør finansieres med støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen avvikles?
Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organ

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?
1. Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
2. Den norske kirke er en evangelisk - luthersk kirke

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Kommunen

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

Ellen Kristiansen, FRP fremmet slikt forslag:
Svar på spørsmål 4: Støtte fra det offentlige uten medlemsavgift.
Svar på spørsmål 8: Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret.

Jørn Magdahl,  Felleslisten SV/RV  fremmet slikt forslag:
1. Nøtterøy kommune går på prinsipielt grunnlag inn for å skille kirke og stat.  Staten skal

beskytte religionsfriheten, men trosutøvelsen er opp til de troende selv - så lenge de ikke
bryter  demokratisk vedtatte lover eller krenker menneskerettighetene.



2. Trossamfunn har hovedansvaret for egen økonomi, men skal ha offentlig tilleggsstøtte. I en
overgangsperiode bør staten fortsatt ha et særskilt økonomisk ansvar overfor Den norske
kirke, men etter hvert bør denne få støtte på like linje med andre tros- og livssynssamfunn.

3. Nøtterøy kommune støtter utvalget i at det må etableres særskilte finansieringsordninger
for fredede og verneverdige kirker, uavhengig av den framtidige relasjonen mellom kirke og
stat - og gir også utvalget støtte i at dette også må gjelde fredede og verneverdige bygg for
andre tros- og livssynssamfunn.

4. Nøtterøy kommune støtter mindretallets syn mht Opplysningsvesenets fond: Bygg og
eiendommer i kirkelig bruk overføres til Den norske kirke, mens eiendommer som
skoletomter, lakseelver og områder til rekreasjon, forblir offentlige. De 11000 festetomter
som opplysningsfondet besitter, gjennomgås med tanke på innløsning - der hvor dette er
aktuelt.

Tom Mello, H fremmet slikt forslag:
Statskirken fortsettes i dagens form.

Mellos forslag falt med 21 mot 20 stemmer.
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 21 mot 20 stemmer.
Forslagene fra Skau-Nilsen, Kristiansen og Magdahl kom ikke til votering.

KS-080106 Vedtak:
Forslag til høringsuttalelse til  NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke  godkjennes.



Vedle :
11.10.2006 4949 Spørsmål  til hørin sinstansene.tif
11.10.2006 4950 Utvalgets forslag  o konklusjoner.tif
24.10.2006 6070 Forslag til uttalelse fra arbeidsgruppa for høringsarbeidet - NOU 2006: 2

Staten o Den norske kirke.

Bakgrunn
Det offentlige utvalget som har utredet forholdet mellom stat og kirke har avgitt sin utredning, NOU
2006: 2 Staten og Den norske kirke.  Utredningen er sendt ut på høring med høringsfrist 1. des.
2006. Formålet med utredningen var å skaffe et grunnlag for å treffe beslutning om
statskirkeordningen skal videreføres, reformeres eller avvikles. I brevet til høringsinstansene gir
statsråden uttrykk for at han særlig ønsker å få synspunkter på de overordnede spørsmålene som
gjelder statskirkeordningen og den framtidige organiseringen og finansieringen av Den norske
kirke. Det er imidlertid også ønskelig å få synspunkter på flere av de forslagene utvalget har
kommet med og det er lagt ved et skjema som kan utfylles og legges ved høringsuttalelsen.
Rådmannen vil tilrå at den politiske behandlingen bør avklare Nøtterøy kommunes syn på
spørsmålene i skjemaet.

Vurdering med økonomiske og juridiske konsekvenser
Høringsuttalelsen fra Nøtterøy kommune bør etter rådmannens mening begrense seg til de
spørsmål som berører forholdet mellom kirken og kommunen. Dette vil i første rekke være
finansieringsordningen, hvem som skal eie kirkebyggene og gravferdsordningen. Dersom
formannskapet ønsker å uttale seg om andre forhold som er berør i utredningen, vil dette kunne
tas inn i høringsuttalelsen.

Når det gjelder finansieringsordningen vil rådmannen støtte utvalgets syn som mener at det fortsatt
bør være en offentlig oppgave å bidra økonomisk og på andre måter for å legge tilrette for tros- og
livssynssamfunnenes virksomhet. Uavhengig av om Den norske kirke avvikles som statskirke bør
den være en åpen folkekirke. Det offentlige bør derfor stå for hovedfinansieringen med statlige
tilskudd som dekker lønninger og personalkostnader for alle kirkelige ansatte og kommunale
tilskudd som dekker bygging, vedlikehold, forvaltning og drift av kirkebygg.

Rådmannen gir også sin tilslutning til flertallet i utvalget når det gjelder å videreføre prinsippet om
at soknene har eiendomsrett til soknekirker og kirkefond.

Gravferdsordningen bør endres slik at kommunen har ansvaret for gravferdsforvaltningen.
Gravferd er en allmenn oppgave som bør ivaretas av det offentlige. Kommunen er nøytral når det
gjelder livssyn og tro. Dette gjør at det blir et tydeligere skille mellom de juridiske og praktiske
sidene ved gravferd og de religiøse og seremonielle forhold. Det er spesielt viktig for å ivareta
mangfoldet i befolkningen når det gjelder tro og livssyn.

Rådmannens mener at disse forholdene ikke vil endre de økonomiske forpliktelser kommunen har i
forhold til de soknekirkene.

Konklusjon
Høringsuttalelsen fra Nøtterøy kommune begrenser seg til finansieringsordningen for kirken,
eiendomsrett til kirkene og gravferdsordningen. Nøtterøy kommune støtter utvalgets flertall på
disse områdene.


