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Marnardal kommunestyre behandlet høringsuttalelse vedr. Staten og Den norske kirke i møte
28.11.06.
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STATEN OG DEN NORSKE KIRKE - HØRING NOU 2006:2
Vedlegg:

Kortversjon av NOU
Uttalelse fra fellesgruppe formannskap/fellesråd

Utrykt vedlegg:

NOU 2006:2

Bakgrunn
Det offentlige utvalget som har utredet forholdet mellom stat og kirke, avga sin utredning
31.1.06, NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke. Formålet med utredningsarbeidet var å

skaffe grunnlag for å treffe beslutning om statskirkeordningen skal videreføres, reformeres
eller avvikles. Med henblikk på dette formålet ble utvalget bedt om å vurdere
statskirkeordningen i sin helhet, mulige eller ønskelige reformer innenfor ordningen og
alternativ til statskirkeordningen. Utvalget skulle også vurdere ulike finansieringsordninger,
gravferdsforvaltning, ordninger for ivaretakelse av fredede og verneverdige kirker og ulike
eiendomsrettslige spørsmål.
Utvalgets flertall, 18 av de 20 medlemmene, anbefaler at statskirkeordningen oppheves. Blant
flertallet anbefaler 14 medlemmer at Den norske kirke organiseres som en "lovforankret
folkekirke", mens 4 medlemmer anbefaler at Den norske kirke etableres som et selvstendig

trossamfunn på lik linje med andre tros- og livssynssamfunn. To av utvalgets medlemmer
anbefaler at dagens statskirkeordning videreføres innenfor gjeldende grunnlovsbestemmelser.

Når det gjelder finansieringen, kommer utvalget med ulike anbefalinger i forhold til de tre
hovedmodellene. Flertallet går likevel inn for at offentlige bevilgninger fortsatt skal stå for

hovedfinansieringen av Den norske kirkes virksomhet. Medlemsbidrag vurderes også som
finansieringskilde, enten som hovedfinansieringsmåte

eller som supplement til offentlige

tilskudd.
Kultur- og kirkedepartementet er særlig opptatt av å få høre høringsinstansenes syn på de
overordnede spørsmålene som gjelder statskirkeordningen og den framtidige organiseringen
og finansieringen av Den norske kirke. Men det er også ønskelig å få synspunkter på de andre
forslagene som utvalget har kommet med. Under arbeidet med saken anbefaler ministeren
aktuelle høringsinstanser til å legge til rette for informasjons- og drøftingsmøter, så vel i det
enkelte lokalsamfunn som på regionalt og nasjonalt nivå. For eksempel vil det, eller
ministerens mening, kunne være fruktbart om folkevalgte for kommunen og den lokale

kirken i fellesskap drøfter hvilken løsning på forholdet mellom stat og kirke som vil være
best på deres sted.
Frist for å uttale seg er 1. desember 2006.
Vurdering
I og med at det fra ministerens side anbefales en felles drøfting mellom kommunen og den
lokale kirke vil jeg anbefale at det settes ned en gruppe med representanter både fra
formannskapetog menighetenesfellesrådfor å se på en felles uttalelse i denne saken.

Rådmannens forslag til vedtak:

Det opprettes en gruppe bestående av 2 medlemmer av formannskapet og 2
medlemmer fra menighetenes fellesrådet for å utarbeide forslag til
høringsuttalelse vedr . NOU 2006 :2 Staten og Den norske kirke.

Behandling i Formannskapet - 29.06.2006:
Sidsel B. Skaar foreslo Finn Skuland som medlem av gruppen.

Finn Skuland foreslo Sidsel B. Skaar som medlem av gruppen.

Vedtak i Formannskapet - 29.06.2006:
Rådmannens forslag med Skaars og Skulands tilleggsforslag ble enstemmig
vedtatt.
Påtegning til møte 21.11.06:
Fellesgruppen formannskap/fellesråd

har nå kommet med sin uttalelse, se vedlegg.

Kommunestyret anbefales å slutte seg til utvalgets vurdering og godkjenne høringsuttalelsen.
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret slutter seg til utvalgets vurdering og godkjenner
høringsuttalelsen.
Behandling i Formannskapet - 21.11.2006:

Vedtak i Formannskapet - 21.11.2006:

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Behandling i Kommunestyret - 28.11.2006:

Vedtak i Kommunestyret - 28.11.2006:
Formannskapets

Utskrift sendes:

forslag ble enstemmig vedtatt.

Kultur- og kirkedepartementet
Fellesrådet

Staten og Den norske kirke.
Gruppen, som har bestått av Finn Skuland og Sidsel B. Skaar fra formannskapet,
og Anne Klara Lauvstand og Fredrik Skjæggestad fra fellesrådet, har kommet
med dette forslaget til høringsuttalelse:

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans : Marnardal

kommune

Type høringsinstans
XD Kommune
Menighetsråd/kirkelig

oF] Prost/biskop

fellesråd/bispedømmeråd

n Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Q Annen offentlig instans
Annen privat instans

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros - og livssynspolitikken?
Svar:
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:
XO Bør fortsette
n Bør avvikles
n Vet ikke / ønsker ikke å svare
Merknad: At det fortsatt er mulig å tilpasse , reformere og utvikle Den norske kirke videre
innenfor dagens grunnlovsforankring.

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
XQ Grunnloven

[] Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Q Lov om trossamfunn

Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
Merknad: 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 folkeavstemming.
4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

Q Gjennom medlemsavgift
Q Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Q Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
XQ Offentlig finansiering uten medlemsavgift
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?
Q Valgordningene bør være som i dag
XQ Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer

n Vet ikke / ønsker ikke å svare
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)
Q Ingen tillegg
Q De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene

XQ Det kristneog humanistiskeverdigrunnlaget
Q Det humanistiske verdigrunnlaget

Q At Den norske kirkeer en evangelisk-lutherskkirke
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:
Marnardal kommune mener: At de konstitusjonelle konsekvenser ikke er tilstrekkelig drøftet
i Gjønnes utvalgets innstilling. Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke med tett
tilknytning til statsforvaltningen og monarkiet som statsform. På denne bakgrunn bør Den
norske kirke fortsatt forankres direkte i statsforfatningen - det vil si en fortsatt
statskirkeordning. En eventuell verdiparagraf i Grunnloven bør slå fast at det norske
samfunnet skal bygge på kristne og humanistiske verdier.

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
XQ Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Q Kommunen
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Q Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
XQ Den lokale kirke bør eie kirkebyggene , og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret
Q Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret

Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
Merknad: Staten bør ta et helhetsansvar for middelalderkirkene og et medansvar (dekke
merkostnadene) for de verneverdige og listeførte kirkene når det gjelder det økonomiske i
forbindelse med vedlikehold.

