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Vikna kommune
Postadresse Telefon Telefaks

Postboks 133, Sentrum 74 39  33  00 74 39 00 70/74  39 33  12  Ø. . .. _ ...... ...
7901 RØrvik

SAKS~ MLEGG

Jnr: 06 / 00199 - 4
Arkiv: C70 &13

Saksbehandler: Trine Kvalø
Telefon: 74 39 33 04

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato
152/06 Formannskapet 12.12.06

NOU 2006:2: STATEN OG  DEN NORSKE KIRKE  - HØRING

Vedlagte dokumenter:
1 Brev fra Kultur- og kirkedepartementet datert 24.04.2006 - "NOU 2006:2 Staten og

den norske kirke - høring.
2 Brev fra Human-Etisk Forbund datert 26.06.06.
3 Brev fra Human-Etisk Forbund Nord-Trøndelag fylkeslag datert 25.09.06.
4 Vikna menighetsråd/ fellesråds høringssvar.

Andre dokumenter ikke vedlagt:
• NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke.
• Spørreskjema i forbindelse med høringen.

RÅDMANNENS  FORSLAG TIL VEDTAK:

Vikna  formannskap vedtar:

Det vises til NOU:2 :  Staten og den norske kirke ,  og Kultur- og
kirkedepartementets høringsbrev datert 24.04.06.
Formannskapet avgir høringsuttalelse på spørsmål 4, 7 og 8 i
spørreskjemaet som ønskes besvart av høringsinstansene.

Spørsmål 4:
Hvordan bør den norske kirke  finansieres?

Spørsmål 7:
Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Spørsmål 8:
Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
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Behandling  i Formannskapet  - 12.12.2006:

Formannskapet drøftet saken.  Gjennom debatten kom det fram ulike alternativer/
synspunkter på de tre spørsmålene (jfr. spørreskjemaet som ønskes besvart av
høringsinstansene) som formannskapet skulle besvare.

Votering:
Spørsmål 4:
Det ble først votert alternativt mellom alt. 3 og alt. 4 i spørsmål 4.
Alternativ 4 vedtatt med 5 mot 2 stemmer.

Spørsmål 7:
Deretter ble det votert over alt. 2 i spørsmål 7.
Enstemmig vedtatt.

Spørsmål 8:
Ved voteringen over de 3 aktuelle alternativene i spørsmål 8 ble det votert over
hvert enkelt alternativ i rekkefølge.
Alternativ 1 fikk 2 stemmer.
Alternativ 2 fikk 4 stemmer.
Alternativ 3 fikk 1 stemme.

Til slutt ble det votert over rådmannens forslag til vedtak med de endringer som
er framkommet i voteringen ovenfor.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet  -  12.12.2006:

Formannskapets endelige vedtak ble dermed slik:

Vikna formannskap vedtar:

Det vises til NOU:2 :  Staten og den norske kirke ,  og Kultur- og
kirkedepartementets høringsbrev datert 24.04.06.
Formannskapet avgir høringsuttalelse på spørsmål 4, 7 og 8 i
spørreskjemaet som ønskes besvart av høringsinstansene.

Spørsmål 4:
Hvordan bør den norske kirke finansieres?

Alt. 4 - Offentlig finansiering uten medlemsavgift.

Spørsmål 7:
Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Alt. 2 - Kommunen

Spørsmål 8:
Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

Alt. 2 - Den lokale kirke bør eie kirkebyggene ,  og kommunen bør ha det
økonomiske ansvaret.
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Rørvik, 14.12.06

Sogunn Normann
sekretær

Melding om vedtak sendt:
v Det Kgl.  Kultur-  og kirkedepartementet,  postboks 8030 Dep.  0030 Oslo

Til orientering:
Human-Etisk Forbund, Postaboks 6744 St. Olavs Plass, 0130 Oslo
Vikna Menighetsråd, her



SAKSGRUNNLAG
Sakens dokumenter.

SAKSOPPLYSNINGER
Det offentlige utvalget som har utredet forholdet mellom stat og kirke avga 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.

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 linje med andre tros-  og livssynssamfunn.

Kommunene er blant høringsinstansene i denne saken.  Høringsfristen er satt til 1.
desember 2006.

RÅDMANNENS  VURDERING
Høringsbrevet fra departementet og henvendelsene fra Human Etisk Forbund er tidligere
lagt fram for formannskapet som referatsaker. Ved behandlingen av departementets
høringsbrev i møte 27.06.06-RS 85/06 drøftet formannskapet saken og konkluderte med
at Vikna kommune burde gi en uttalelse vedr. spørsmål som angikk økonomi,
gravferdsforvaltning og eiendommer i forbindelse med høringen.

Vikna menighetsråd har arbeidet med høringen og besvart spørsmålene i spørreskjemaet
som var vedlagt høringsbrevet (se vedlegg).

I hht.  formannskapets konklusjon på RS 85/ 06 legges følgende spørsmål i høringen fram
til politisk behandling i formannskapet. Spørsmålene legges fram uten rådmannens
forslag til vedtak.

Spørsmål 4:
Hvordan bør den norske  kirke  finansieres?
Alt. 1: Gjennom medlemsavgift.
Alt. 2: Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige.
Alt. 3: Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift.
Alt. 4: Offentlig finansiering uten medlemsavgift.
Alt. 5: Vet ikke/ ønsker ikke å svare.

Spørsmål 7:
Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Alt. 1: Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd).
Alt. 2: Kommunen
Alt. 3: Vet ikke/ ønsker ikke å svare.

Spørsmål 8:
Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Alt. 1: Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret.
Alt. 2: Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske

ansvaret.
Alt. 3: Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret.
Alt. 4: Vet ikke/ ønsker ikke å svare.

KONKLUSJON/TILRÅDING

Saken legges fram uten forslag til vedtak.
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Rørvik ,  06.1 .2006

Ry  '  n
r dmann

Trine Kvalø
kontorsjef


