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Staten og Den norske kirke - Høring
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Vedlagt følger høringsuttalelse fra Rollag kommune i sak vedr.
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ROLLAG KOMMUNE
Sentraladministrasjonen

Deres ref:

Vår ref:
06/545

Saksbeh:
RMI.. 32747544

Arkivkode:
C84

Dato:
05.12.2006

Staten og den norske Kirke - Høring.
Utvalget mener det kan bli vanskelig å gi et fullverdig tilbud til lokalbefolkningen hvis det blir
skille mellom stat og kirke.
På denne bakgrunn slutter en seg til forslaget til uttalelse fra arbeidsgruppa i KS Buskerud,
Telemark, Vestfold.
På spørsmål 2 svares det ja på at Den Norske Kirke skal være en statskirke.
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07.11.2006
23.11.2006

Utvalgssak
40/06
47/06

Utvalgsleders forslag til vedtak:
Saken legges fram til drøfting i utvalget.

Innstilling i Folk- 07.11.2006:
Utvalget mener det kan bli vanskelig å gi et fullverdig tilbud til lokalbefolkningen hvis det blir
skille mellom stat og kirke.
På denne bakgrunn slutter en seg til forslaget til uttalelse fra arbeidsgruppa i KS Buskerud,
Telemark, Vestfold.
På spørsmål 2 svares det ja på at Den Norske Kirke skal være en statskirke.
Behandling i Kommunestyre- 23.11.2006:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyre- 23.11.2006:
Utvalget mener det kan bli vanskelig å gi et fullverdig tilbud til lokalbefolkningen hvis det blir
skille mellom stat og kirke.
På denne bakgrunn slutter en seg til forslaget til uttalelse fra arbeidsgruppa i KS Buskerud,
Telemark, Vestfold.
På spørsmål 2 svares det ja på at Den Norske Kirke skal være en statskirke.
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Fakta:
Det vises til utsendinger og møtevirksomhet. Administrasjonen merker seg at det er stor
interesse for saken, og ser det som vanskelig å gi en konkluderende innstilling i en sak som
er så verdirelatert og politisk som saken faktisk er.
En utvikling av standpunkt kan imidlertid ta utgangspunkt i det foregående arbeidet slik:
•

•

Et flertall av kommisjonen (18 av 22 medlemmer) går inn for å skille stat og kirke og
det later til at den historiske begrunnelsen for tilknytningen mellom statlig
myndighetsutøvelse og religionsutøvelse etter flertallets oppfatning ikke lenger er til
stede.
Et annet standpunkt som det later til at blant annet noen politiske partier har inntatt,
er at fortsatt statskirke er den beste garantien for at Den Norske Kirke skal fortsette
som en bred og inkluderende folkekirke. Det er antakelig rett å se kirken som en
folkekirke med bred tilsutning også fra medlemmer som ikke oppfatter seg som
personlig troende, men som av tradisjon føler en kulturell og personlig tilhørighet til
kirken. Denne oppslutningen kan det bli vanskelig å opprettholde dersom stat og
kirke skilles.

Ut fra dette er dette legger administrasjonen ved et par viktige moment i form av uttalelser
om saken
Vedlegg
KS- BTV' s arbeidsgruppesforslagtil høring:
Pressemeldingfra Senterpartiet
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Forslag til uttalelse fra arbeidsgruppa for
høringsarbeidet - NOU 2006: 2 Staten og Den norske
kirke.
Innledning
KS Buskerud Telemark Vestfold har nedsatt ei arbeidsgruppe
som kommunene i regionen kan bruke i sitt høringsarbeide.

for å lage en uttalelse

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. Hvilkeoverordnedeprinsipperbør liggetil grunnfor 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:
Det anbefales å votere i hver kommune.
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
Svar:

WGrunnloven
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:
NB! Svar på dette spørsmålet er avhengig av svaret på spørsmål 3.
© 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
kirken som folkekirke.

vil styrke

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:
n De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,
rettstatenog menneskerettighetene
0 Det kristne og humanistiskeverdigrunnlaget
Begrunnelse:

Selv om statskirkeordningen
lik linje med monarkiet).

avvikles, må verdigrunnlaget i forfatningen ligge fast (på

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Svar:
W Den lokale kirke (menighetsrådeller kirkeligfellesråd)
Begrunnelser:
Folk uttrykker tilfredshetmed dagens ordning(jevnfør resultatetav
spørreundersøkelsei forbindelsemed denne NOU'en).
Gravferdsordningen
innbyggerne.

må være innrettet slik at den ikke ekskluderer noen av

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:

M Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør 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.

