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SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Arkivsak : 06/678

NOU 2006:2 STATEN OG  DEN NORSKE KIRKE - HØRING

Saksbehandler: Harry Nilssen Arkiv: D13

Saksnr .: Utvalg  Motedato
189/06 Formannskap 30.11.2006
/ Kommunestyret

Innstilling:

Herøy formannskap vedtar høringsuttalelse som beskrevet i saksframlegget

Behandling /vedtak i Formannskap den 30.11.2006 sak 189/06

Behandling:
Rådmannens innstilling tiltres.

Innstilling:

Herøy formannskap vedtar høringsuttalelse som beskrevet i saksframlegget

Utredning:
Saksutredning:

Bakgrunn:

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.
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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
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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.

Statsråd Giske skriver i høringsbrevet:
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 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.

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.

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.

Vurdering:

Saksbehandler har hatt tilgang til uttalelsene fra Herøy menighetsråd, og med bakgrunn i disse
Foreslår jeg følgende fra Herøy kommune:
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål  til høringsinstansene

Navn  på høringsinstans :  Herøy kommune (1818)

Type  høringsinstans

® Kommune

o Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
0 Prost/biskop
Q Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Annen offentlig  instans
Annen privat instans

1. Hvilke overordnede prinsipper bor ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?

Svar:
Staten har et ansvar for aktiv støttende religionspolitikk.

Herøy formannskap vil understreke Den norske kirkes spesielle stilling og forpliktelse som
bærer av religiøse og kulturelle tradisjoner og ritualer i vårt land og fremhever den samlende
verdi som ligger i disse tradisjoner. Kristen moral og tro bidrar i vesentlig grad til et felles
verdigrunnlag i samfunnet.

Det er viktig at folkekirken har forankring i lokalsamfunnet og at kommunen er den viktigste
bidragsyter til finansieringen av kirken. Men det påhviler også staten et stort ansvar for
vedlikehold av kirkebygninger. Vi nevner særlig de kirker som er listeførte og verneverdige,
men også til generelt vedlikehold av viktige kulturbygg i kommunene.
Her må det tilføres større økonomiske ressurser fra staten til kommunene og kirken.
Finansieringen må ikke baseres på bare medlemsavgift.

Videre vil formannskapet poengtere alle innbyggere, på et hvert sted i landet, skal kunne
betjenes av Den norske kirke. Det er derfor viktig at kirken tilføres en økonomi så den kan ha
de personressurser de trenger. Dersom dette ikke skjer kan vi få en situasjon hvor kirken blir
borte i de deler av landet som er tynt befolket.

Vi ønsker en modell som styrker demokratiet i kirken ved å overføre mer av
beslutningsprosessene nedover i systemet - til bispedømme/prosti /menighet.
Det er viktig med godt samarbeid mellom kirken og politikerne på alle plan, lokalt som
nasjonalt.
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2. Den norske kirke som statskirke:

® Bør fortsette
Bør  avvikles

0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare
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3. I hvilken lov bor Den norske kirke være forankret?

® Grunnloven
Q Egen kirkelov vedtatt av  Stortinget

Lov om trossamfunn

0 Vet ikke  / ønsker ikke å svare

4. Hvordan bor Den norske kirke  f inansieres?

Q Gjennom  medlemsavgift
Medlemsavgift  med noe støtte fra det offentlige

® Støtte fra  det offentlige og med noe medlemsavgift
Q Offentlig  finansiering uten medlemsavgift

o Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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

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 bor 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)

0 Ingen tillegg
Q De politiske  prinsipper som statsforfatningen bygger på;  så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene
® Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Q Det  humanistiske verdigrunnlaget

At Den norske  kirke er en evangelisk -luthersk kirke

0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:
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7. Hvem  bor ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

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

8. Hvem bor eie og forvalte kirkebyggene?

Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
[ 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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