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Svar ang. NOU 2006 :2 Staten og Den norske kirke - Uttale
Det vises til skriv av 24.04.06.
Vedlagt er utskrift av møtebok for Nesset kommunestyre i møte den 23.11.06, sak 098106.
Vedlagt er høringssvar slik det fremkommer av vedlagte skjema samt tilleggskommentar til
enkelte punkt, gjengitt nedenfor. Ulikt syn framkommer ved stemmetall for de enkelte punkt
på skjemaet. Kommunestyret var fulltallig med 25 stemmeberettigede representanter.
Utfyllende kommentarer:
Pkt. 1: - Full livssynsfrihet for alle borgere av Norge
Grunnleggende verdier, som DNK aktivt har bygd opp gjennom hundrevis av år, må
sikres og videreføres
DNK må sikres gjennom en egen kirkelov - i tillegg til paragrafer i Grunnloven
Menneskerettighetene, Rettsstaten, Demokratiet
Pkt. 6: - Her har 5 repr. krysset for mer enn ett alternativ.
Dette til Deres orientering.
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Vedlegg:
1 Utskrift av Nesset kommunestyres møtebok av 23.11.06, sak 098/06
2 Sammenfattet spørreskjema
Kopi til:
Nesset kirkelige fellesråd

Postadresse :
Kommunehuset
6460 Eidsvåg i Romsdal

Telefon:
Telefaks:

71 23 11 00
71 23 11 17

Bankgiro:
Org.nr:

4106 05 00590
864 981 062
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Arkiv:
Saksmappe :
Saksbehandler:
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Bjørn Stensjø

Dato:

14.11.2006

NOU 2006 :2 Om Staten og Den Norske Kirke - Høring
Utval ssaksnr

Utval

Møtedato

098/06

Kommunestyret

23.11.06

Vedlegg:
1 Brev av 24.04.06 fra Kultur og kirkedepartementet
2 Spørreskjema til høringsinstansene
3 Brev av 26.06.06 fra Human-Etisk Forbund med vedlagt uttalelse
4 Nou 2006:2 Staten og Den norske kirke, Kapittel 2 Sammendrag
Saken skal behandles av følgende etater:
Rådmannskontoret
Saken skal behandles av følgende politiske organ:
Kommunestyret
Saksopplysninger:
Kultur- og kirkedepartementet har sendt ut en NOU om forholdet mellom staten og Den
norske kirke på høring. Høringsfrist er 1. desember 2006.
Beklageligvis har arbeidssituasjonen i kommuneadministrasjonen vært slik at det ikke har
vært mulig å sende ut saken før.
Av praktiske hensyn er kun sammendraget av NOU 2006 : 2 vedlagt.
Det er også vedlagt et spørreskjema som kan forenkle arbeidet med å ta stilling til konkrete
spørsmål.
Kommunen har også mottatt en uttale fra Human-Etisk Forbund som er vedlagt.
Vurdering
Rådmannen finner ikke at det er nødvendig å gi tilråding i denne saken.
Konklusjon:
Saken legges frem uten tilråding.
Rådmannens tilråding:
Ingen
Behandling i Kommunestyret - 23.11.2006:
Følgende dokument ble delt ut:
J.

Skriv av 15.11.06 fra Nesset kirkelige fellesråd.

J.

Skriv fra Kirkemøtet 2006, Kirkemøtets høringsuttalelse til NOU 2006:2 Staten og Den
norske kirke, vedtatt 18.11.06

./.

Skjema - Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene.
Skjema ble utfylt av det enkelte kommunestyremedlem.
Ordføreren fremmet følgende forslag:
Administrasjonen får fullmakt til å sammenfatte svarskjemaene og sende høringssvar
til Kirke- og kulturdepartementet.
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.
Administrasjonen får fullmakt til å sammenfatte svarskjemaene og sende høringssvar til
Kirke- og kulturdepartementet.

Rett utskrift.

Servicekontoret i Nesset, 04.12.06

Rita Holmen
konsulent
Utskrift:

Kirke- og kulturdepartementet,
Nesset kirkelige fellesråd.

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn pa høringsinstans :
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Type høringsinstans
0

Kommune
Menighetsråd/kirkelig

fellesråd/bispedømmeråd

Prost/biskop
Q Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Q Frivillig organisasjon innenforDen norske kirke
Q Annen offentlig instans
Q Annen privat instans

1. Hvilke overordnede
livssynspolitikken?
Svar:

-

S-e Øen
.

prinsipper bør ligge til grunn for tros- og

r^
Ømmen

GL-

2. Den norske kirke som statskirke:
® Bør fortsette l S Ske rnm
Stemmes
0 Bør avvikles
© Vet ikke / ønsker ikke å svare

S

m titier

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
]q 5,
, , es
X[]Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Stemrnr
Lov
om
trossamfunn
}3
E]
Semm
P] Vet ikke / ønsker ikke å svare / , €rn (n

© Grunnloven

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

® Gjennom
medlemsavgift
0

®

Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige \ S}errm2
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift

® Offentligfinansiering uten medlemsavgift 16 S e r, n, e1Vet ikke / ønsker ikke å svare

C S t-

rrl

1-

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

q

Valgordningene bør være som i dag i S rwv\' "
Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer g Sym

® Vet ikke / ønsker ikke å svare

S

m e

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)

yyl e

41.e@

1 [ } ingen tillegg
S 5
m-er
z ® De politiske prinsippersom statsforfatningen bygger på; så som demokrati , I& S

rettstaten og menneskerettighetene

r mef

8

S m, nne '
3 ® Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
y [ Det humanistiske verdigrunnlaget \ Ske
m
mue`
[ At Den norske kirke er en evangelisk -luthersk kirke
S
6
Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen

5

(y, r-

M Vet ikke / ønsker ikke å svare

\S

vr,e

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret

S'

® 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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