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Det underrettes herved om at Formannskapet den 23.11.2006 fattet følgende vedtak i:

SAK 83106 HØRING  -  STATSKIRKEORDNINGEN:

Bamble kommunes 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 lengere er i bruk for kirkelige handlinger.

2. Den norske kirke som statskirke:

Svar:

Bamble kommune anbefaler fortsatt statskirke, men at det arrangeres en folkeavstemning om
spørsmålet.

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

Svar:
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Grunnloven

Dersom man ønsker en ordning som i dag, må Den norske kirke 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 i å ha råd til å være medlem i kirken.

En slik finansiering vil også styrke kirken som en 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:

Kommuene får ansvaret for gravferdsforvaltningen.

Gravferdsordningen må være innrettet slik at den ikke ekskluderer noen av innbyggerne.

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

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

Begrunnelse:
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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.

P.g.a. øringsfristen ble vedtaket fattet i medhold av Kommuneloven § 13.
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