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Kommunestyret behandlet saken den 29.11.2006 , saksnr. 59/06
Behandling:
Det ble votert over punkt 2. Det var enstemmighet for at punkt a ble valgt. Den norske kirke
som statskirke bør fortsette.

Kommunestyrets vedtak:
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
kirken er der for alle som ønsker det og sikrer en lav terskel for at alle skal kunne føle seg
hjemme i kirken uansett trosengasjement. Med denne løsningen fortsetter kirkelig
fellesråd og ta hånd om gravferdsforvaltningen.
Stillingen som kirkegårdsarbeider er kombinert med kirketjener eller andre kirkelige
stillinger. En deling av dette ansvaret vil bli tungvint.
I en folkelig statskirkeordning finner kommunestyret det riktig at kommunene fortsatt skal
ha et økonomisk ansvar for bygningene, men det må være en egen statlig .
finansieringsordning for fredede og vernede kirker. Staten bør også eie fredede og
verneverdige kirker som ikke lenger er i bruk for kirkelige handlinger.
2. Den norske kirke som statskirke:
a. Bør fortsette
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3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
Svar:
Den norske kirke bør være forankret i Grunnloven. Hovedbegrunnelsen er stabilitet i
forholdet mellom stat og kirke. Grunnlovsfesting er også et signal på Den norske kirkes status
i vårt samfunn, bl.a. som kulturbygger og samlingspunkt.
4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Svar:
Offentlig finansiering uten medlemsavgift.

Begrunnelsen for svaret er både å unngå forskjellsbehandling av ulike menigheter - og at
finansieringsordningen ikke hindrer noen å ha råd til å være medlem i kirken.
En slik finansiering vil også styrke kirken som folkekirke.
5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?
Svar:
Hvis avvikling, avgjøres dette internt i kirken. Uansett ordning bør
demokratiseringsprosessen i kirken fortsette. Et økt folkelig engasjement vil styrke kirken
som folkekirke.
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?
Svar:
De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene .
Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget.
Begrunnelse: Selv om statskirkeordningen avvikles, må verdigrunnlaget i forfatningen ligge
fast (på lik linje med monarkiet).

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Svar:
Den lokale kirke ( menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Begrunnelse:
Folk uttrykker tilfredshet med dagens ordning (jevnfør resultatet av spørreundersøkelse i
forbindelse med denne NOU'en).
Gravferdsordningen må være innrettet slik at den ikke ekskluderer neon av innbyggerne.
Dette foretrekkes som en rent praktisk ordning for å unngå at stillinger må deles mellom flere
arbeidsgivere.
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8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Svar:
Den lokale kirke bør eie kirkebygget, og kommunene bør ha det økonomiske ansvaret.
Begrunnelse:
Lokalbefolkningen har et stert eierskap til kirken ( symbolisert gjennom for eksempel gaver
og dugnadsinnsats).
Når det gjelder listeførte kirker, stavkirker og middelalderkirker må staten ta et større ansvar
for finansieringen av vedlikeholdet av disse.
Det bør vurderes hvem som skal forvalte Opplysningsvesenets fond.
Enstemmig vedtatt.

Rett utskrift.
Flå servicekontor, den 1. desember 2006
Cll

Turid Røkkum
fagkoordinator servicekontoet

Utskrift: Det Kgl. Kultur- og Kirkedepartement

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

® Kommune

Q Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Prost/biskop
Q Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Q Annen offentlig instans
Q Annen privat instans

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?
Svar:

J

2. Den norske kirke som statskirke:

9

Bør fortsette
0 Bør avvikles
Fl Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
®
Q
Q
0

Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Lov om trossamfunn
Vet ikke / ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Gjennom medlemsavgift
0 Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
© Offentlig finansiering uten medlemsavgift
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen

avvikles?

Valgordningene bør være som i dag
Q 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 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

De politiskeprinsippersom statsforfatningenbyggerpå; så som demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene

Det kristne og humanistiskeverdigrunnlaget
Q Det humanistiske verdigrunnlaget
Q 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
Vet ikke / ønsker ikke å svare
8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

Q Den lokale kirkebør eie kirkebyggene og ha det økonomiskeansvaret
Ø 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
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