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NOU 2006 : 2 Staten og Den norske  kirke -  Høringsuttalelse fra
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Det vises til høring av saken - Staten og Den norske kirke og tidligere brev datert 28.11.2006
fra Skedsmo kommune om ettersending av vedtaket.

Skedsmo kommune har behandlet saken i kommunestyremøtet den 6.12.2006.
Vedlagt følger resultatet av behandlingen hvor det endelige vedtaket ble enstemmig vedtatt.
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e
Knut J gen yvertsen
avdelingssjef

Vedlegg: Vedtak i Kommunestyret - 06.12.2006

Postadresse: Besøksadresse: Sentralbord: 66 93 80 00 Telefaks: 66 93 81 87 Bankgiro: 7101.05.02572
Postboks 313 Jonas Liesgt. 18 E-postadresse: skedsmo.kommune@skedsmo.kommune.no
2001 Lillestrøm Lillestrøm www.skedsmo.kommune.no



Behandling i Kommunestyret  -  06.12.2006:
35 av 37 medlemmer til stede.

Forslag fra ordføreren:
Dagens statskirkeordning videreføres innenfor dagens grunnlovsbestemmelser.

Forslaget fikk 14 stemmer.

Forslag fra Helge Eide (KrF)
Skedsmo kommune mener at forholdet mellom folk og kirke er viktigere enn forholdet
mellom stat og kirke. Skedsmo kommune antar t Den norske kirke selv ønsker fortsatt å være
en landsdekkende kirke med bred kontaktflate og med rom for ulike grader av trosengasjert
og aktivitet blant sine medlemmer. den framtidige relasjonen mellom stat og kirke må derfor
ta utgangspunkt i at kirken, i likhet med andre tros- og livsynsamfunn, er et trossamfunn med
en egenart forskjellig fra statens. spørsmål som gjelder kirkens grunnlag, oppdrag og måte å
fremtre på ut fra sin egenart bør derfor være spørsmål som avgjøres av denne sammenhengen,
og Skedsmo kommune mener derfor at kirkelige organer er de nærmeste til å foreta dette.

I økende grad er også andre kristne kirkesamfunn utenom Den norske kirke og ikke-kristne
trossamfunn representert i samfunnet. I en slik situasjon blir det mer krevende å forsvare et
konstitusjonelt krav om at statsoverhode og mer enn halvparten av statsrådene skal tilhøre et
bestemt trossamfunn.

Forslaget fikk 15 stemmer.

Etter Skedsmo kommunes mening må forholdet mellom stat og kirke moderniseres og
forandres slik 18 av 20 medlemmer i utvalget som la fram NOU 2006:2 Staten og den norske
kirke har anbefalt.

Forslaget fikk 16 stemmer.

Forslag fra Kåpre Mæland (SV ):
Skedsmo kommunestyre anbefaler modell med trossamfunn fristilt fra staten.

Forslaget fikk 8 stemmer.

Vedtak  i Kommunestyret  -  06.12.2006:

Skedsmo kommune konstaterer at flertallsinnstillingen og dagens statskirkeordning ikke har
noen vesentlig betydning for kommunenes forhold til Den norske kirke.

Skedsmo kommune er av den oppfatning at staten må tyngre inn mht. vedlikehold og drift av
fredede og verneverdige kirkene. I realiteten representerer disse en nasjonal verdi og
finansieringsansvaret for vedlikeholdet bør derfor ligge på det kirkeantikvariske
forvaltningsnivå.
En må forutsette at kommunestyret fortsatt skal ha myndighet over hva de kommunale
bevilgningene brukes til i samavar med kommunelovens bestemmelser.

Gravferdsforvaltningen må bli et kommunalt ansvar. Det offentlige har ansvaret for å sørge
for gravplasser for alle uansett religion og livssyn.

Enstemmig vedtatt.


