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MELDING OM POLITISK VEDTAK - NOU 2006:2 STATEN OG DEN
NORSKE KIRKE

Formannskapet har i møte den 29.11.2006 behandlet sak 73/06 og fattet slikt vedtak/uttalelse til NOU
2006:2:

Formannskapets  vedtak:
1. Staten må ha et lovbestemt ansvar for at det blir mulig å drive ulike tros- og livssynssamfunn.

Dette sikres gjennom å opprettholde tros- menings- og organisasjonsfriheten. Videre gjennom
økonomiske bidrag fra staten.
En forutsetning for å få økonomisk støtte fra staten må være at tros- og livssynssamfunnene
innordner seg de vedtatte menneskerettighetserklæringene og inkorporerer disse i sine
lover/statutter.

2. Navnet statskirken endres. En grunnlovsforankret folkekirke synes mest i samsvar med dagens
forhold, og det en ser for seg i mange år framover.
Grunnlovens §2.2 ad oppdragerplikten fjernes. Bestemmelsen om at minst halvparten av
regjeringen skal tilhøre statskirken tas ut, men kirkeministeren skal naturlig være medlem av den
norske folkekirke.
Bispeutnevnelser skjer etter en bred nominasjonsprosess ved at Kongen ved regjeringen
utnevner en av de tre som far flest stemmer.
Tilsetting av proster og prester skjer i et kirkelig organ (bispedømmerådet). Den nødvendige
nære kontakten med lokalsamfunnet sikres ved at menighetene/kirkelig fellesråd deltar i
tilsettingsprosessen.

3. Den norske folkekirken forankres i grunnloven. Se mer ovenfor.

4. Finansieringen. Denne folkekirken finansieres ved statlige tilskudd som dekker lønninger og
andre personalkostnader. Opplysningsvesenets fond tillegges kirken. Avkastningen brukes for å
bistå arbeidet i prostier/ menigheter etter søknad.
Medlemsavgift er ikke aktuelt.

5. Gravferdsforvaltningen blir et kommunalt ansvar.
Navneendring til gravlund synes fornuftig.
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6. Staten må ha et totalansvar for alle fredede og vernede kirkebygg som tas ut av bruk. Øvrige
kirker utbedres ved hjelp av statlige bidrag og blir deretter kommunal eiendom. Kostnadene ved
bygging, vedlikehold, forvaltning og drift dekkes av kommune og stat etter nærmere avtaler."

Svar på spørreskjemaet til høringsuttalelsen oversendes sammen med uttalelsen.

Dette til Deres orientering.
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Staten og Den  norske kirke  -  Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans:

- uJ4CLIk(3C-

Type høringsinstans

,, Kommune
Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Prost/biskop

[] Tros- eller livssynssamfunn 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:

Q Bør  fortsette
[] Bør avvikles
fl Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare

3. 1 hvilken lov bor  Den norske  kirke  være  forankret?

Grunnloven
[] Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

Lov  om trossamfunn
[] Vet ikke /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan  bør Den norske kirke finansieres?

EI Gjennom  medlemsavgift
[] Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige

Støtte  fra det offentlige og med noe medlemsavgift
[] Offentlig finansiering uten medlemsavgift
[ Vet ikke /  ønsker ikke å svare



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

] Valgordningene bør være som i dag
[] Øe bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer

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 ope religionsfrihet.>

(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)

[] Ingen tillegg
De politiske  prinsipper som statsforfatningen bygger på;. så  som  demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene
Det  kristne og humanistiske verdigrunnlaget

( 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)
fl Kommunen
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forrette kirkebyggene?

Q Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
fl Den lokale kirke bør eie kirkebyggene,  og kommunen Imr ha det økonomiske

ansvaret
® Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret-

Vet[ ikke /  ønsker  ikke å svare
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