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Formannskapet
Formannskapet

Staten og Den norske kirke - høringsuttalelse
Formannskapets vedtak:
Lier kommunes høringsuttalelse
2.

/ svar på spørreskjema :

Den norske kirke som statskirke:
Antall

stemmer

3.

4.

6
Bør fortsette
7
Bør avvikles
I hvilken lov bør den norske kirke være forankret?
5
Grunnloven
6
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
2
Lov om trossamfunn
Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
2
Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige

5
5.

6
Offentlig finansiering uten medlemsavgift
Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen
avvikles?
1
Valgordningen bør være som i da
10
Øke bruken av direkte val til kirkens besluttende organer

2
6.

7.

Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift

Vet ikke/ønsker ikke å svare

Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bør i så fall stå i § 2 (eller i en
annen paragraf) i Grunnloven i tillegg til prinsippet om religionsfrihet?
2
Ingen tillegg
De politiske prinsipper som statsforvaltningen bygger på;
5
så som demokrati, rettstaten o menneskerettighetene
Det kristne o humanistiske verdigrunnlaget
2
4
At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
6
Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
7
Kommunen

8.

Hvem bør eie o forvalte kirkebyggene?
6
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene o ha de økonomiske ansvaret
6
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det
økonomiske ansvaret
1
Kommunen bør eie kirkebyggene o ha det økonomiske ansvaret

Formannskapets behandling:
Formannskapet gjennomgikk spørreskjema som departementet hadde sendt til
høringsinstansene. Spørsmålene ble votert over punktvis som vist i vedtak.

Formannskapets vedtak 19.10.06:
Saken utsettes i påvente av uttalelse fra KS.
Formannskapets behandling:
Formannskapet vedtok enstemmig å utsette saken i påvente av uttalelse fra KS.

Rådmannens saksutredning:
Vedlegg:
Trykt
Svarskjema
Forslag til uttalelse fra arbeidsgruppa for høringsarbeidet (KS)
Deles ut på møtet
Uttalelse fra Fellesrådet
Utredning:
Lier kommune har, i likhet med ca. 2 - 3000 andre instanser, herunder også våre lokale
kirkelige organer, fått utredningen fra Stat - kirkeutvalget , NOU 2006: 2 "Staten og Den
norske kirke" til uttalelse . Utredningen er omfattende og det er laget en kortversjon av den
som legges ved til formannskapets medlemmer . Høringsfristen er 01 . desember 2006.
Sentrale spørsmål det ønskes tilbakemelding på er hvilke overordnede prinsipper som bør
legges til grunn for tros- og livssynspolitikken, bør statskirkeordningen videreføres eller
avvikles, fremtidig lovforankring av kirken, forholdet til grunnloven, hvordan bør kirken
finansieres, valgordninger m.v. Dette er problemstillinger det ikke er naturlig at rådmannen
eksponerer meninger om, men at det eventuelt er de folkevalgte selv som tar initiativ.

Rådmannen la derfor frem forslag i F-sak 66/06 om at arbeidet med høringsuttalelsen skulle
folkevalgtorganiseres, hvis kommunen skulle gi uttalelse. Formannskapet vedtok imidlertid
at;
Lier kommune uttaler seg til NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke.
Administrasjonen utarbeider forslag til uttalelse som legges frem til politisk
behandling.
I dette forslaget til uttalelse konsentrerer rådmannen seg om noen synspunkter på
administrative forhold som berører kommunen. Det vil si;
J Gravferdsforvaltning
r Kommunal finansiering av kirken
Med høringsbrevet fra departementet følger et spørreskjema som høringsinstansene
oppfordres til å benytte og legge ved egen uttalelse. Rådmannen legger opp til at evnt.
utfylling av ytterligere punkter i skjemaet besluttes i møtet.

UTSKRIFT TIL:
Kommunalsjef Einar Heitmann, her.

Rett utskrift bevitnes:

Dato: ......:'.".•. l. l:. -............
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans:
Type høringsinstans
[] Kommune

Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
0

Prost/biskop

Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Frivillig organisasjoninnenfor Den norske kirke
Annen offentlig instans
Annen privat instans

1. Hvilke overordnede
livssynspolitikken?

prinsipper bør ligge til grunn for tros- og

Svar:

2. Den norske kirke som statskirke:
0 Bør fortsette
0 Bør avvikles
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bor Den norske kirke være forankret?
Grunnloven
0 Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Lov om trossamfunn
Vet ikke / ønsker ikke å svare
4. Hvordan
0
0
0
0

bør Den norske kirke finansieres?

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

'VE'D

Forslag til uttalelse fra arbeidsgruppa for
høringsarbeidet - NOU 2006: 2 Staten og Den norske
kirke.
Innledning
KS Buskerud Telemark Vestfold har nedsatt ei arbeidsgruppe for å lage en uttalelse
som kommunene i regionen kan bruke i sitt høringsarbeide.
Arbeidsgruppas sammensetning:
• Jørund A. Ruud (styreleder i KS Telemark)
• Hans Kr. Lehmann (rådmann i Vinje)
• Thorvald Hillestad (styremedlem i KS Vestfold/ordfører i Re)
Generelle råd fra arbeidsgruppa '
Det er viktig at kommunene besvarer de spørsmålene som departementet har sendt
ut. Departementet har nemlig gitt uttrykk for at de vil foreta en opptelling av de
konkrete svarene som framkommer ved utfylling av det tilsendte skjemaet.
Kirkas mange funksjoner
Arbeidsgruppa vil påpeke at kirka har mange funksjoner:
• religiøst
• kulturelt
praktisk
Dette er arbeidsgruppas svar på de forskjellige spørsmålene:

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?
Svar:
Det må være full religionsfrihet i Norge.
En grunnlovsforankret folkekirke vil sikre at kirka er der for alle som ønsker det og
sikrer en tilstrekkelig lav terskel for at alle skal kunne føle seg hjemme i kirka
uansett trosengasjement. Med denne løsningen fortsetter kirkelig fellesråd å ta
hånd om gravferdsforvaltningen.
Stillingen som kirkegårdsarbeider er kombinert med kirketjener eller andre kirkelige
stillinger. En deling av dette ansvaret vil bli ei tungvint ordning.
I en folkelig statskirkeordning finner kommunestyret det riktig at kommunene skal
fortsette å ha et økonomisk ansvar for bygningene, men støtter forslaget om en
egen statlig finansieringsordning for fredede og vernede kirker. Staten bør også
overta eierskapet for fredede og verneverdige kirker som ikke lengre er i bruk for
kirkelige handlinger.

Selv om statskirkeordningen avvikles, må verdigrunnlaget i forfatningen ligge fast (på
lik linje med monarkiet).
7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Svar:
0 Den lokale kirke (menighetsrådeller kirkeligfellesråd)
Begrunnelser:
Folk uttrykker tilfredshetmed dagens ordning(jevnfør resultatetav
spørreundersøkelsei forbindelsemed denne NOU'en).
Gravferdsordningen må være innrettet slik at den ikke ekskluderer noen av
innbyggerne.
Dette foretrekkes som en rent praktisk ordning for å unngå at stillinger må deles
mellom flere arbeidsgivere.
8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Svar:

0 Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunenbør ha det økonomiske
ansvaret
Begrunnelse:
Lokalbefolkningen har et sterkt eierskap til kirken (symbolisert gjennom for eksempel
gaver og dugnadsinnsats).
Men når det gjelder:
• listeførte kirker
• stavkirker
• middelalderkirker
-, må staten ta et større ansvar for finansieringen av vedlikeholdet av disse.

Lier kirkelige fellesråd
Saksutredning
Sak nr. 52/2006: Stat & kirke
11
Saksbehandler: Alf Kristian Hol
Dato: 14.11.06

Behandlet av Lier kirkelige fellesråd

11

KIRKESJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK
Saken legges frem uten innstilling.
VEDLEGG
NOU 2006: Staten og Den norske kirke - Høring.
Heftet Statskirke: "Om forholdet mellom staten og den norske kirke" er sendt
menighetsrådsmedlemmene
SAKSUTREDNING
=frata
ett
ge lt - ppnevrrt-a -ko-ngel-ig-rØFusjo"v 1-4mmars-2Ø
Utvalget ( kalt Gjønnes utvalget) avga sin utredning den 31. januar 2006:
Staten og Den norske kirke.
Kirkesjefen inviterer Lier kirkelige fellesråd til å drøfte og svare på de spørsmålene
Kultur- og kirkedepartementet har sendt ut i forbindelse med høringen
" Om forholdet mellom staten og Den norske kirke ".
Formålet med utredningen var bl.a. å gi grunnlag for å treffe beslutning om
statskirkeordningen skal videreføres, reformeres eller avvikles.
Et flertall på 14 medlemmer i utvalget anbefaler at den norske kirke organiseres som en
lovforankret folkekirke. 4 medlemmer i utvalget anbefaler at Den norske kirke organiseres
som en selvstendig folkekirke. To medlemmer anbefaler at statskirkeordning videreføres
innenfor dagens grunnlovsbestemmelser.
Kirkesjefenvil for øvrig vise til det omtalte heftet og brevet med høringsspørsmålenefra
departementet. Høringsfrist1. desember 2006.
FELLESRÅDETS BEHANDLING
Lier kirkelige fellesråd innledet arbeidet med høringsnotatet med å ha en åpen og generell
drøfting av forholdet mellom stat og kirke. De forskjellige synspunktene kom fram med
bakgrunn i Gjønnes rapporten og personlige oppfatninger.
Fellesrådet vedtok deretter behandlingsmåte. Det var enighet om at alle stemmetall for
hvert enkelt spørsmål skal fremkomme av protokollen. Det ble avholdt prøveavstemming før
endelig votering.

_
Vet ikke/
ønsker ikke å svare

_Stemmefordeling_ _
Gjennom medlems- Medlemsavgift med
avgift
noe støtte fra det
offentlige
0
0

Støtte fra det
offentlige og med
noe medlemsavgift
2

Offentlig
finansiering uten
medlemsavgift
6

Egen kirkelov
Lov om trossamfunn Vet ikke/
vedtatt av Stortinget
J ønsker ikke å svare
6
1
0

2. Hvordan bør Den norske kirke finansieres

2

Grunnloven

Stemmefordeling

1. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret

_S_te_mmefordelin_
Bør fortsette
Bør avvikles

2. Den norske kirke som statskirke

1

i
It ikke/
isker ikke å svare

I

i

i

,

Saten og den norske kirke - Spørsmål til høri Igsinstansene
i

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken ?
Ikke besvart

Type høringsinstans
Kirkelig fellesråd

VEDTAK

Øke bruken av direkte
valg til kirkens
besluttende organer
6
3

Vet ikke/
ønsker ikke å svare

--

-

-

De politiske prinsipper som
statsforfatningen bygger på; så
som demokrati, rettsstaten og
menneskerettighetene

-

Det kristne og
humanistiske
verdigrunnlaget

4

Den lokale kirke
(menighetsråd eller
kirkelue fellesråd)__

_Stemmefor_deli

4

Kommunen

1

Vet ikke/
ønsker ikke å svare

5. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen

------

Ingen tillegg

Stemmefordeling

Det humanistiske
verdigrunnlaget

4. Dersom statskirken avvikles, hva bør i så fall stå i § 2 (eller i en annen paragraf) i
religionsfrihet ?

0

Stemmefordeling _
Valgordningenbør
være som i dag

I
At Den norske kirke
er en evangeliskluthersk kirke

V;t ikke/
ørsker ikke å svare

nloven i tillegg til prinsippet om

i
3. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen a 'fikles?

i

Den lokale kirke bør
eie kirkebyggene og
ha det økonomiske
ansvaret

Stemmefordeling

Den lokale kirke bør
eie kirkebyggene, og
kommunen bør ha det
økonomiske ansvaret
5

6. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene

3

Kommunen bør eie
kirken og ha det
økonomiske ansvaret
0

j

II

i

!'I

Vet ikke!
II
ønsker ikke å s ;ai

