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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans:

jgc

- E=r:

Type høringsinstans
Kommune
Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Prost/biskop
Tros- eller livssynssa
utenfor Den norske kirke
Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Annen offentlig instans
Annen privat instans

Q
Q
[]
Q
Q
Q
Q

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

•

•

Økonomisk likebehandling mellom ulike trossamfunn.
De deler av Opplysningsvesenets fond som ikke er knyttet direkte til kirkebygg
o.l., bør overføres til stat eller kommune.
Forkynning bør ikke skje i skolen.
Medlemsskap i alle trossamfunn, inkl. Den norske kirke, må være dokumenterbare ut fra en innmelding e.l..

2. Den norske kirke som statskirke:
Ber fortsette
Q Bør avvikles
Q Vet ikke / ølesker ikke å svare
3. I hvilken lov bør Den norske Øke være forankret?
Q
Q
Q
Q

Grunnloven
Egen kirkelav vedtatt av stortinget
Lov om trossamfunn
Vet ikke / ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Q Gjennom medlemsavgift
Q Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Q Støtte fra det offentligeog med noe medlemsavgift
QXOffentligfinansiering uten medlemsavgLL
Q `/et ily': / ønsker ilke å svare
1

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?
Q Valgordningene bør være som i dag
Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelle andre ordninger.

6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bør i så fall stå i § 2 (eller i en
annen paragraf) i Gr uinloven i tillegg til prinsippet om religionsØet?
(Her kan du/ dere sette kryss på eti eller flere alternativer)
Q Ingen tillegg
fl De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,

rettstater og menneskerettighetene
Q Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Q Det humanistiske verdigrunnlaget
Q At Den norske kirke er er evangelisk-luthersk kirke
Q Vet ikke / ønske.- ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for grati-ferdsforvaltningen?
X Den lokale kirke (menighetsrådeller kirkelig fellesråd)

Q Kommunen
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Q Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske
ansvaret
Q Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
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Bakgrunn:
Kultur- og kirkedepartementet sendte 24. april 2006 ut "NOU 2006: 2 Staten og Den
norske kirke - Høring" på høring. Fristen var 1. desember 2006. Se vedlegg 1.
Rådmannen mente at dette ikke var en sak som var egnet til kommunal uttale om, og
dette syn var ordføreren enig i. Det er derfor ikke gitt administrativ uttale på høringen,
og det var heller ikke laget forslag til politisk høringssak.
På kommunestyremøtet 12. oktober 2006 ble det bedt om at kommunen likevel gir en
uttalelse.
Departementet gir ikke utsettelser på høringsfristen, men jeg har fått opplyst at en i
størst mulig grad vil ta hensyn til uttalelser som kommer "noe for sent". Ut fra dette
blir saken fremmet kun for formannskapsmøtet 11. desember 2006, mens kommunestyret vil få saken og uttalelsen referert 19. desember d.å..
Selve NOU'en er på noe over 200 sider. Den er vurdert som noe uhensiktsmessig å
sende ut.
Det er utarbeidet en kortversjon av NOU'en. Tekstsidene er kopiert som vedlegg 2.
Departementet

har bedt om svar på et spesielt svarskjema som i saken er vedlegg 3.

Kyrkjebladet for Sør-Fron hadde i oktober 4 artikler fra lokale personer med vidt forskjelligeståsteder, og de er kopiert som vedlegg 4.

Vurdering:
Rådmannen vil nevne at det i dag er kommunene som betaler ubetinget mest for den
lokale kirken. Staten betaler nesten bare prestekostnadene, mens "resten" kommer
fra den lokale kommunen. Uansett er det snakk om offentlige midler.
Andre trossamfunn får fra den enkelte kommunen like store "hodebeløp" som det
kommunen gir til Den norske kirke, fraregnet kirkegårdstilskuddene som regnes som
et fellesanliggende.
Etter mitt syn er det riktig å nevne noen problemstillinger som den enkelte bør gjøre
seg opp en mening om:
• Bør en stat forskjellsbehandle ulike livssyn?
• Er en slik eventuell forskjellsbehandling i strid med trosfriheten og menneske-

rettighetene?
•
•
•
•
•

Kan kirken bli "for kristen" hvis "mørkemennene" får dominere?
Er nåværende statskirkeordning økonomisk for samfunnet?
Er det praktisk mulig med alternative gravplasser og/eller gravferdsordninger?
Er det rett at "passive" personer regnes med som medlemmer i statskirken?
Bør statskirken basere seg på folkeregisteret pr. en dato, og deretter stryke de
som melder seg ut? Eller bør de som melder seg inn regnes som medlemmer?

Dette er eksempler på spørsmål. Det er utvilsom mange andre som i tillegg også
burde vært nevnt. Felles for de som likevel er nevnt er at de bør besvares privat, og
at det neppe er kun ett korrekt svar.
Etter mitt syn er statskirkeordingen i og for seg en praktisk ordning. Ordningen kan
likevel ha godt av en "ny" reformasjon.
Det er grunn til å understreke at lokalt i Sør-Fron fungerer dagens statskirkeordning
fint også i forhold til kommunen.
Gravplassproblematikken som NOU'en trekker opp er helt "fremmed" i en så liten
kommune som hos oss. Det eneste praktiske er at det lokale soknet fortsatt står som
ansvarlig. Det en skulle ønske var et reelt tilbud om kremasjon i distriktet.

Forslag:

VEDTAK
Sør-Fron formannskap avgir på vegne av Sør-Fron kommune (kommune nr. 0519)
slik høringsuttalelse om Staten og Den norske kirke:

1. Overordnedeprinsippersom bør ligge til grunn for tros- og livssynpolitikkener:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

• Økonomisk likebehandling mellom ulike trossamfunn.
• De deler av Opplysningsvesenets fond som ikke er knyttet direkte til kirkebygg
o.l., bør overføres til stat eller kommune.
• Forkynning bør ikke skje i skolen.
• Krav om at konge og flertallet av regjeringen bør være med i Den noske kirke
bør fjernes.
• Medlemsskap i alle trossamfunn, inkl. Den norske kirke, må være dokumenterbare ut fra en innmelding e.l..
Den norske kirke som statskirke bør fortsette.
Den norske kirke bør være forankret i egen kirkelov vedtatt av Stortinget.
Den norske kirke bør finansieres gjennom offentlig støtte (= staten) og eventuelt
supplert med noe medlemsavgift.
Dersom statskirkeordningen avvikles, bør en øke bruken av direkte valg til kirkens
besluttende organer.
Dersom statskirkeordningen avvikles, bør Grunnlovens § 2 bli endret slik at de
politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på, kommer frem.
Gravferdsforvaltningen bør den lokale kirken fortsatt ha ansvaret for.
Kirkebyggene bør eies og forvaltes av den lokale kirken som også bør ha det økonomiske ansvaret.

Politisk behandling:
Formannskap 11.12.2006
Kristen Kristiansen (AP) Forslag: Pkt. 3. Den norske kirke bør være forankret i
grunnloven.
Votering 1: Forslaget fra Kristen Kristiansen. Enstemmig.

Bente Underdalshuagen(AP) Forslag: 4'de "dottpunkt" i pkt. 1. fjernes.
Votering 2: Forslaget fra Bente Underdalshaugen. Enstemmig.
Aksel Eng (AP) Forslag: Pkt. 4. Stryk "og eventueltsupplertmed noe medlemsavgift".
Votering 3: Forslaget fra Aksel Eng. Enstemmig.

Aksel Eng (AP) Forslag: Sør-Fron legger til grunn at en bør ha en forhandsavstemming hvis spørsmåletom et skille av stat og kirke skal behandles videre etter
denne høringen.

FSK-117/06 Vedtak: (7 - 0)
Sør-Fron formannskapavgir på vegne av Sør-Fron kommune (kommune nr. 0519)
slik høringsuttalelseom Staten og Den norskekirke:
a. Overordnedeprinsippersom bør liggetil grunnfor tros- og livssynpolitikken
er:
• Økonomisklikebehandlingmellomuliketrossamfunn.
•
De deler av Opplysningsvesenets
fond som ikke er knyttetdirektetil kirkebygg
o.l., bør overførestil stat eller kommune.
• Forkynningbør ikke skje i skolen.
• Medlemsskapi alle trossamfunn,inkl. Den norskekirke, må være dokumenterbare ut fra en innmeldinge.l..
2. Den norskekirkesom statskirkebør fortsette.
3. Den norskekirke bør være forankreti grunnloven.
4. Den norskekirke bør finansieresgjennomoffentligstøtte (= staten).
5. Dersom statskirkeordningen
avvikles,bør en øke brukenav direkte valg til kirkens
besluttendeorganer.
6. Dersom statskirkeordningenavvikles, bør Grunnlovens§ 2 bli endret slik at de
politiskeprinsippersom statsforfatningenbyggerpå, kommerfrem.
7. Gravferdsforvaltningen
bør den lokale kirkenfortsattha ansvaretfor.
8. Kirkebyggenebør eies og forvaltesav den lokale kirkensom også bør ha det økonomiskeansvaret.
Sør-Fron leggertil grunn at en bør ha en forhandsavstemminghvisspørsmåletom et
skilleav stat og kirke skal behandlesvidere etter denne høringen.

Hundorp,6. desember2006

Jan Reinert Rasmussen
rådmann

