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STATEN OG DEN NORSKE KIRKE - HØRINGSUTTALELSE
Vi viser til departementets invitasjon av 24.04.2006 til å avgi høringsuttalelse til NOU 2006: 2 Staten
og den norske kirke.
Høringsuttalelse fra Våler kommune ble behandlet i sak 78/06 i formannskapets møte 28.11.2006.
Vedlagt oversendes "Samlet saksframstilling." av behandlingen.
Det framgår her at formannskapet (med 4 mot 3 stemmer) gjorde slikt vedtak:
"Våler kommune slutter seg til høringsuttalelsen fra Våler og Svinndal menighetsråd og
Våler fellesråd."
Uttalelsen fra de to menighetsrådene og fellesrådet er identiske. Den følger som siste vedlegg i den
samlede saksframstilling (side 11, 12 og 13 av totalt 13). For å lette tilgjengeligheten legger vi den
også ved som eget vedlegg her. Vi viser for øvrig til at det avslutningsvis i uttalelsen oppsummerende
heter at
"--- lertallet i menighetsrådene her i kommunen synes det er greit med den ordningen vi har i
dag: En statskirke som er forankret i grunnloven, som er offentlig finansiert uten
medlemsavgift og der kirkelig fellesråd bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen. ".
Med hilsen

Dag Ande
e.fÆ
kultur- og undervisningssjef

vedlegg

kopi: Ordføreren

Adresse:
1592 Våler i Østfold
E-post: postmottak@valer-of

Telefon:
69289100
kommune.no

Telefax:
Herredshuset
Helse/sosial

69289101
69289161

Bankgiro nr:
Foretaksregister:
1083.07.00019
NO 959272581MVA
Hjemmeside: www.valer-of.kommune.no
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SAMLET SAKSFRAMSTILLING
Arkivsak : 06/692
STATEN OG DEN NORSKE KIRKE - HØRING. NOU 2006:2
Saksbehandler:
Dag Andersen
Saksnr.:
Utvalg
PS 78/06 Formannskapet

Arkiv: C84 &13
Møtedato
28.11.2006

Innstilling:
Formannskapet til tilslutning til rådmannens anbefalinger angitt under "vurderinger" i
saksframlegget.
2.

Med referanse til problemstillingene i skjemaet "Staten og Den norske kirke Spørsmål til høringsinstansene, innebærer dette følgende svar:
Ad 1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- o lgivssynspolitikken
Staten bør være konfesjonsnøytral, sikre trosfrihet, generelt stimulere og støtte
trossamfunn og fortsatt gjennom egen lovgivning ta et særlig ansvar for Den norske kirke.
Ad 2. Den norske kirke som statskirke
Bør avvikles.
Ad 3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget.
Ad 4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift.
Ad 5. Hvordan bør val orgdnin egneog demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?
Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer.
Ad 6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bør i så fall stå i § 2---i Grunnloven i
tillegg til prinsippet om religionsfrihet
Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget.
Ad 7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen

Kommunen.
Ad 8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret.
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Behandling /vedtak i Formannskapet den 28.11.2006 sak 78/06
Behandling:
Ordføreren fremmet flg. forslag:
Våler kommune slutter seg til høringsuttalelsen fra Våler og Svinndal menighetsråd og Våler
fellesråd.

Ole Hilmar Onsager fremmet flg. forslag:
3. Formannskapet gir sin tilslutning til rådmannens anbefalinger angitt under
"vurderinger" i saksframlegget.
4. Med referanse til problemstillingene i skjemaet "Staten og Den norske kirke Spørsmål til høringsinstansene, innebærer dette følgende svar:
Ad 1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- o Ig
ivss ynspolitikken
Staten bør være konfesjonsnøytral, sikre trosfrihet, generelt stimulere og støtte
trossamfunn og fortsatt gjennom egen lovgivning ta et særlig ansvar for Den norske kirke.
>.
Ad 2. Den norske kirke som statskirke
Bør avvikles.
Ad 3. 1 hvilken lov bør Den norske kirke være forankret
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget.
Ad 4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift.
Ad 5. Hvordan bør val ordnin ene o demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?

Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer.
Ad 6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bør i så fall stå i § 2---i Grunnloven i
tillegg til prinsippet om religionsfrihet
Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget.
Ad 7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen
Kommunen.
Ad 8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret.

Ordførerens forslag vedtatt med 4 stemmer (Sp, Ap, Krf) mot 3 stemmer (H, Frp, Uavh).
Onsagers forslag kom således ikke opp til votering.
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Vedtak:
Våler kommune slutter seg til høringsuttalelsen fra Våler og Svinndal menighetsråd og Våler
fellesråd.

Utredning:

SAKSFREMLEGG
Faktiske opplysninger:
Saken gjelder høringsuttalelse til NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke. Utredningen ble
avgitt 31.01.06 av et offentlig utvalg, Gjønnes utvalget, som hadde som mandat å skaffe
beslutningsunderlag om hvorvidt statskirkeordningen skulle "---videreføres, reformeres eller
avvikles---".

I brev av 24.04.06 fra kultur- og kirkedepartementet blir m.a. kommunene invitert til å gi
høringsuttalelse. Med brevet følger NOU'en (ikke vedlagt her), en brosjyre som sammenfatter
hovedtrekkene i utredningen (se vedlegg) og et spørreskjema departementet ber
høringsinstansene fylle ut og returnere sammen med høringsuttalelsen (se vedlegg).
Vedlagte brosjyre gir - etter rådmannen vurdering - en rimelig bred oversikt over utvalgets
standpunkter og sammendrag av hovedtema i utredningen. En noe bredere sammenfatning er
gitt i sammendraget i NOU 2006:2. Vi viser til disse når det gjelder utvalgets vurderinger.
Våler kirkelige fellesråd har med følgebrev av 02.11.2006 oversendt kopi av de lokale
kirkelige organenes svar på spørreskjemaet. Det framgår at svarene er identisk fra de to
menighetsrådene og fellesrådet. Vi viser for Øvrig til vedlagte kopi.
Vurderinger:
Rådmannen antar at det er hensiktsmessig å relatere uttalelsen til de hovedpunktene som
utvalget tar standpunkt til; disse hovedpunktene sammenfaller langt på vei også med punktene
i spørreskjemaet. Muligheten for å bli hørt Øker trolig dersom det også konkret tas standpunkt
til problemstillingene i spørreskjemaet.
1. Fremtidig kirkeordning
1. L Kirkeordningen
Rådmannen tilrår at kommunens uttalelse gir tilslutning til flertallet i utvalget - som altså
tilrår at dagens statskirkeordning oppheves og at Den norske kirke organiseres som en
lovforankret folkekirke.
Rådmannen finner det vanskelig i vår tid å anføre sterke prinsipielle argumenter for at den
norske stat fortsatt skal holde seg med en bestemt konfesjon nedfelt i konstitusjon, jf. særlig
grunnlovens §§ 2 og 4. Ordningen fremstår mer som en historisk reminisens - først fra en tid
hvor fyrste og folk skulle ha samme religion, senere også fra eneveldets bruk av kirken til
praktiske administrative formål - og til legitimering av styringsordningen. Det er således
betegnende at et av Kongelovens (eneveldets lovgrunnlag fra 1665) få krav til kongen var at
han var forpliktet på den augsburgske trosbekjennelse; en forpliktelse som er videreført i
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kravet i grunnlovens § 4 om at "Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-lutherske
Religion- -".
Med de klare linjer til opplysningstidens idealer vi ellers finner i 1814 grunnloven, er det ikke
åpenbart at eneveldets kirkeordning skulle bli videreført, jf. f.eks De forende staters
konstitusjon fra samme tidsepoke. Det norske samfunn har i ettertid også blitt vesentlig mer
verdipluralistisk og har et betydelig større innslag av ulike livssyn blant innbyggerne. Det
tilsier at staten bør være konfesjonsnøytral.
Prinsipielt er det også vanskelig å begrunne at et trossamfunn (Den norske kirke) har staten
(Kongen i statsråd) som øverste kirkestyre og får sine biskoper (og proster) utnevnt i kirkelig
statsråd - selv om det kirkelige selvstyre etter hvert er blitt betydelig utvidet også innenfor
statskirkeordningen og myndigheten til nærmere å bestemme læregrunnlaget i stor grad er
delegert til Kirkemøtet.
Fra et demokratisk perspektiv og av hensyn til en mest mulig fri regjeringsdannelse kan en
tilsvarende stille spørsmål ved kravet om at over halvparten av statsrådene skal bekjenne seg
til statens religion, jf. Grl. § 12 annet ledd. Tilsvarende gjelder for så vidt også i noen grad i
forhold til bestemmelsene som utelukker de øvrige statsråder fra behandling av kirkesaker, jf.
Grl. § 27 annet ledd.
En mer praktisk/pragmatisk tilnærming - som
• det forhold at det store flertall av befolkningen fortsatt er medlemmer av Den norske
kirke,
• at det fortsatt er behov for et landsdekkende tilbud som sikrer en ramme rundt livets
overgangsritualer uten krav til spesielt engasjement,
• Ønske om et kirketilbud hvor alle kan føle seg hjemme eller i alle fall ha tilhørighet
uten spesielt trosengasjement
• Ønske om et kirkesamfunn hvor statlig styre sikrer at utviklingen i verdispørsmål og
forståelse av læregrunnlaget følger den alminnelige samfunnsutvikling
kan derimot trekke i en annen retning enn en mer prinsipiell vurdering.
Det er rådmannens vurdering av en lovforankret folkekirke bør være et balansert,
hensiktsmessig virkemiddel for å ivareta både en prinsipiell og en mer praktisklpragmatisk
tilnærming.
1.2 Verdiparagraf i Grunnloven
Dersom statskirkeordningen oppheves , vil bare første ledd bli stående tilbake i Grl. § 2: "Alle
Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse.". I spørreskjemaet (pkt. 6) bes det om synspunkt
på hva som evt. i tillegg bør stå § 2 dersom statskirkeordningen avvikles.
Utvalget peker på at verdiparagraf - som gjerne har en ideologisk og symbolsk funksjon,
snarere enn en rettslig - kan ha ulikt innhold og uforming: Skal den ha en henvisning til
kristne verdier, eller være livssynsnøytral, skal den henvise til de politiske grunnprinsipper
statsformen bygger på (som demokrati, rettsstat, menneskerettigheter), skal den vise til
nasjonalt fellesskap (felles historie, kulturtradisjoner, samfunnsverdier), skal en videreføre
bestemmelser om læregrunnlaget i Den norske kirke (med henvisning til at andre
bestemmelser om kirkens ordning fastsettes i særlov).
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Rådmannen vil for sin del peke på at en rekke sentrale verdier og rettigheter direkte eller
indirekte er nedfelt andre steder i Grunnloven - som demokrati, rettsstat og
menneskerettigheter. Evt. ny verdiparagraf bør således begrenses til en mest mulig samlende
erstatning for de bestemmelser som bortfaller (den evangelisk-lutherske religion). Et knapt
flertall i utvalget (11 av 20) foreslår at det kristne og humanistiske grunnverdier nedfelles som
statens verdigrunnlag. Rådmannen antar at dette er verdier med meget bred tilslutning i det
norske samfunn, og de samsvarer også godt med formålsbestemmelsene i
opplæringslovgivningen. Kanskje vil innføring av verdiparagraf med slike innhold også i seg
selv gjøre det lettere å få tilslutning til avvikling av nåværende, etter rådmannens vurdering,
snevrere forpliktelse på evangelisk-luthersk religion.
2. Finansiering
I tråd med flertallet i utvalget er det rådmannens vurdering at det offentlige som i dag i bør stå
for hovedfinansieringen av Den norske kirke også som lovforankret folkekirke. Dette bryter
for så vidt heller ikke med den finansieringsording som også i dag gjelder for andre tros- og
livssynssamfunn.
Et flertall i utvalget Ønsker å videreføre dagens skille mellom statlig finansiering av lønninger
og tilknyttede personalkostnader, og kommunal finansiering av bygging, drift og vedlikehold
av bygninger. Et mindretall tilrår at den offentlige (grunn)finansiering i sin helhet kommer fra
sTåten.

Etter rådmannens vurdering kan både hensynet til stabil finansiering uavhengig av kommunal
Økonomi, ulike kommunale prioriteringer og varierende oppsluting om Den norske kirke i
ulike kommuner, tilsi at staten fullt ut står for den offentlige finansiering.
3. Gravferdsforvaltning
Rådmannen tilrår at det gis tilslutning til flertallets anbefaling om endring av gravferdsloven
slik at kommunen gis ansvar for gravferdsforvaltningen.
Dette er en helt allmenn oppgave som skal ivaretas uavhengig av livssyn, og kommunalt
forvaltningsansvar tydeliggjør at det er et offentlig ansvar å sørge for at alle innbyggere får en
verdig
gravplass.
Iallfall for brukere som ikke er medlemmer av Den norske kirke, kan det være en fordel å bli
møtt av en livssynsnøytral aktør ved gravferd. Dette bør heller ikke være til hinder for at de
religiøse og seremonielle sidene blir ivaretatt som hittil.
4. Fredede og verneverdige kirker
Rådmannen tilrår at det gis tilslutning til utvalget anbefaling om etablering av særskilte
finansieringsordninger

for fredede og verneverdige

kirker uavhengig

av framtidig

forhold

mellom staten og Den norske kirke. Samfunnets kulturhistoriske behov vil for så vidt alene
kunne begrunne en slik ordning.
5. Eiendomsrett
Grunnprinsippet er allerede i dagens kirkelovgivning at soknene har eiendomsretten til
soknekirker og lokale kirkefond. Med det standpunkt rådmannen har tilrådd under pkt. 1
ovenfor, bør dette åpenbart videreføres. Dette er da også i samsvar med flertallsinnstillingen
fra utvalget.
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Her - som i de fleste sammenhenger - bør det økonomiske ansvars prinsipp gjelde: Den som
har ansvaret for utføring av en oppgave, bør også ha det økonomiske ansvar. Dette innebærer
at den lokale kirke også bør ha det økonomiske ansvar for driften av kirkebyggene.
Rådmannen legger i denne sammenheng til grunn at den offentlige finansiering av kirken som
sådan, jf. pkt. 2 ovenfor, er av et slikt omfang at den reelt gir rom for bygging, drift og
vedlikehold av kirkebyggene.
For fredede og verneverdige kirker, jf. pkt. 5, må det som sagt, være supplerende
finansieringsløsninger.
Vedlegg:
1. Høringsinvitasjon av 24.04.2006 fra Kultur- og kirkedepartementet med vedlagt
spørreskjema, Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene.
2. Stat-kirke-utvalgets utredning "Staten og Den norske kirke" (NOU 2006:2). (Ikke trykt
vedlegg).
3. Brosjyre, Om forholdet mellom staten og Den norske kirke, med hovedtrekkene i Statkirke-utvalgets utredning.
4. Brev av 02.11.2006 fra Våler kirkelige fellesråd med kopi av utfylt spørreskjema.
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Vedlegg 1, HØringsinvitasjon av 24.04.2006---------
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2006/2706Ki

24.04.2006

2 Staten og Den norske kirke - Høring

Det offentlige utvalget som har utredet forholdet mellom stat og kirke, avgav sin
utredning 31. januar 2006, 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, gravferdsforvaltningen, 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 fire 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.
Jeg er nå særlig opptatt av å få 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. Som utvalget selv påpeker, er det flere sentrale

Postadresse: Postboks 8030Dep, 0030 Oslo
Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon: 22 24 78 00 Telefaks: 22 24 78 68
Org. nr.: 972417866
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spørsmål/temaer som trenger nærmere utredning. Jeg har følgelig forståelse for at det
kan være vanskelig å ta standpunkt både til spørsmålet om fortsatt statskirke og til
mange av de enkeltspørsmålene som reises i kjølvannet av en eventuell endring i
forholdet mellom stat og kirke. Til tross for det gjenstående utredningsarbeidet bør vi
nå likevel søke å få avklart enkelte prinsipielle hovedspørsmål.
Under arbeidet med denne saken vil jeg oppfordre 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, etter min 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.
For å lette departementets arbeid med å oppsummere høringen vedlegges et skjema
som jeg ber høringsinstansene fylle ut og returnere sammen med sin uttalelse. Jeg er
klar over at det for mange høringsinstanser kan være vanskelig å besvare spørsmålene
uten å ta viktige forbehold eller legge bestemte forutsetninger til grunn for sine svar.
Så langt det lar seg gjøre, ber jeg likevel høringsinstansene om å sette kryss for de
alternativene som ligger nærmest den enkelte høringsinstansen sitt syn, samtidig som

de nærmere avveiningene og vurderingene nedfelles i selve høringsuttalelsen. For
kollegiale organer ber jeg også om at stemmetall ved eventuell uenighet fremgår av
høringsuttalelsen.
En elektronisk utgave av NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke er tilgjengelig på
Internett på følgende adresse: http://www.dev.no/kkd/norsk/dok/hoerine/bn.html.
Her finnes også dette høringsbrevet og spørreskjemaet samt et eget hefte, Statskirke om forholdet mellom staten og Den norske kirke, som presenterer hovedtrekkene ved
utvalgets utredning og anbefalinger. Dette heftet er tidligere sendt til kommunene, de
kirkelige fellsrådene, menighetsrådene og presteskapet.
Høringsuttalelse sammen med spørreskjema i utfylt stand bes sendt Kultur- og
kirkedepartementet, Kirkeavdelingen, Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo.
Fristen for å uttale seg er 1. desember 2006.
Med hilsen
- tti1
Trond Giske
vedlegg
ø NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke
Spørreskjema
liste over høringsinstansene
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans:
1yrpe høringsinstans
n Konnnune
Q 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
livssynspolitikken?

prinsipper bør ligge til grunn for tros- og

Svar:

2. Den norske kirke som statskirke:
Q Bør fortsette
Bør avvikles
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
Q Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Lov om trossamfunn
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Q 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
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5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet
statskirkeordningen avvikles?

være dersom

[ Valgordningene bør være som i dag
Q Øe bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelle andre ordninger.

6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva børi så fall stå i § 2 (eller i en
annen para~
i Grunnloven i tillegg til prinsippet om religionsfrihet?
(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)
[

Ingen tillegg

[] De politiske prinsippersom 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 ilske / ønsker Ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
[] Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
[ Kommunen
[ Vet ikke / ønsker ikke å svare
8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

(i Den lokale kirkebør eie kirkebyggeneog ha det økonomiskeansvaret
[] Den lokale kirke bør eie kirkebyggene , og kommunen bør ha det økonomiske
ansvaret
] Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
[ Vet ikke / ønsker ikke å svare
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Våler 02.11.2006
Vår saksbehandler: Eva Marie Pedersen
Vår ref.: 06/00018-005
Arkivkode:

002,9

.fl:aringStat og Den Norske:Kirke.
Vedlagt ov<"endes til informasjon og etter foresp
høringsinstansene"

fra Kultur- og kirkedepartementet.

el fra Ordfører en kopi av utfylt "spørstilål til
Skjemaet og saken har vært oppe til

behandling i både Våler og Svinndal Menighetsråd og i Fellesrådet, og avkryssningen viste seg å bli
lik for alle rådene.
Det var i tillegg enighet i alle de 3 rådene om at det ikke skulle legges ned mye arbeidi en
høringsuttalelseda man har forstått,etter å ha deltatt på flere temamøterom problematikken,at det
vesentligste er å krysse av på skjemaet. Betydningen og behandlingen av en evnt. lang høringsuttalelse er vi langt fra sikre på, Høringsuttalelse fra hvert råd er ikke skrevet enda, men skjemaet
gir vel en god indikasjonpå at flertallet i menighetsrådeneher i kommunensynesdet ergreitmed
den ordningen vi har i dag: En statskirke som er forankreti grunnloven, som er offentlig finansiert
uten medlemsavgift og der kirkelig fellesråd bør ha ansvaretfor gravferdsforvaltningen.

Med vennlig hilsen

Eva Marie Pedersen

Kirkeverge
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Staten og Den norske kirke w Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans:
Type høringsinstans

n Kommune
Ø} Menighetsrad/kirkelig fellesr.d/bispedatmneråd
Prost/biskop
fl Tros- eller livssynssamfuan utenfor Den norske kirke
fl Frivillig organisasjon innerfor Den norske kirke
fl Ønen offentlig instans
Annen privat instans

6

1. Hvilke overordnede prinsipper bor ligge til grunn for tros- og
liv synspoli.tileken?

Svar:

2. Den norske kirke som statskirke:
i

M Ber fortsette
Bør avvikles
[ Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. 1 hvilken lov bør Den norske kirke være forankreL5
Grunnloven

H

Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

Lov om trossamfunn
[ Vet ikke / ønsker ikke å svaie

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
[

Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift med noe sutte fra det offentlige
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
Offentlig finansiering

uten medlemsavgift

Vet ikke / ønsker ikke å svare

Side 13 av 13

5. Hvordan bor valgordningene og demokratiet-væredersom
statsld rkeordningen av fikles?
Valgordningene bør være som i dag
Ø Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttendeorganer
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelle andre ordninger.

6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bør i så"fart
l stå i § 2 (eller i en
annen par~
i Grunnloven
i tillegg til prinsippet om religionsfrihet?
(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)
[

Ingen tillegg
De politiske prinsippersom statsforta eingen bygger på;så som demokrati,,
rettsteten og menneskerettighetene
Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
et
Q Det humanistiske verdig~
Ø 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)
Kommunen
Q -Vet ikke f ønsker ikke å svare

8, hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Den lokale kirke bør eie

kirkebyggene og ha det økonomiskeansvaret

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

Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske anset
1 Vet ikke / ønsker ikke å svare

Side 11 av 13
VA1mERKOtv1MUN

„`'`:

DEN NORSKE KIRKE
Våler kirkelige fellesråd

i

Sentraladrninistrcsjonen
SAK5±vK.

L.j

L'
Elq?

u
aRKti(CE:

j
Jd
cAK;lfEH.

.
;

I

0 3. 11, -2QQ6 A
•

C gt{

-

----L

........,1592-•'ÅLER

,.____

__

xass'•
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vl Formannskapog Kommunestyre
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Kirkevergen
1 ØSTFOLD
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Våler 02.11.2006
Eva Marie Pedersen
Vår ref.: 06/00018-005

VØ saksbehandler:

Arkivkode:

002.9

.Raring Stat og Den Norske Kirke.

Vedlagt oversendes tålinformasjon og etter forespørsel fra Ordfører en kopi av utfylt "spørsmål til
horingsinstansene" fra Kultur- og kirkedepartementet. Skjemaetog saken har vvert oppe til
beØdling i både Våler og Svinndal Menighetsråd og i Fellesrådet, og avkryssningen viste seg å bli
lik for alle rådene.
Det var i tillegg enighet i alle de 3 rådene ørn at det ikke skulle legges ned mye arbeid i en
høringsuttalelse da man har forstått, etter å haadeltatt på flere temamoter om problematikken, at det
vesentligste er å krysse av på skjemaet. Betydningen og behandlingen av en evnt. lang høringsuttalelse er vi langt fra sikre på. Hørringsuttalelse fra hvert råd er ikke skrevet enda, men skjemaet

gir vel en god indikasjon på at flertallet i menighetsrådene her i kommunen synes det er greit med
den ordningen vi har i dag: En statskirke som er forankret i grunnloven, som er offentlig finansiert
uten medlemsavgift og der kirkelig fellesråd bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen.

Med vennlig hilsen

Eva Marie Pedersen
Kirkeverge
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til heringsinstansene
Navn på høringsinstans:
Type høringsinstans
[] Kommune
Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Prost/ biskop
]'1Yos eller livssynssanifunn utenforDen norske kirke
Frivillig organisasjon innenforDen norske kirke
Annen offentlig instans
fl Annen privat instans
1. Hvilke

overordnede

prinsipper

bør ligge fil grunn for tros- og

livssymspolitikken?
Svar.
y-

2. Den norske k irke som statskirke:
Bør fortsette

( ] Bør avvikles
n Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. 1 hvilken lov bør Den norske kirke være foranlØt?
Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
H Lov om trossamfunn
Vet ikke / ønsker ikke å svare
4. Hvordan ber Den norske kirke finansieres?
[J Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
Offentlig finansiering

uten medlemsavgift

(E Vet ikke / ønsker ikke å svare

Side 13 av 13

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?
8 Valgordningene bør være som i dag
Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelle andre ordninger.

6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bør i såfall stå i § 2 (eller i en
annen paragraf) i tennloven
i tillegg til prinsippet om religionsfrihet?
(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)
® Ingen tillegg

® De politiske prinsippersom statsforfatningenbygger på; så som demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene
Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Det humanistiske verdigrunnlaget
At Den norske kirke er en evangelisk-lutherskkirke
[ Vet ikke / ønsker ikke å svare

0

_.
Eventuelt annet:

7. Hvem bor ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

0

Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen
Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem Ør eie og forvalte kir~ene?
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Ø Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske
ansvaret

Kommunen bar eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

