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Staten og Den norske kirke - Høringsuttalelse Birkenes kommune 
 
Saksopplysninger 
Stat-kirke-utvalget  har utredet tre alternativer –   
Alt 1.  Beholde nåværende statskirkeordning  - Grunnlovsforankret folkekirke  
Alt 2.  – Lovforankret folkekirke 
Alt 3.  Selvstendig folkekirke 
Alternativene er beskrevet i vedlagte hefte Statskirke - om forholdet mellom staten og Den 
Norske Kirke.  En elektronisk utgave av NOU  2006: 2 Staten og Den norske kirke  kan leses 
på http://www.dep.no./kkd/norsk/dok/hoering/bn.html  
 
Flertallet i utvalget anbefaler alt.2. Lovforankret folkekirke  
Rådmannens innstilling følger flertallet, jf forslag til vedtak. 
 
Trykte vedlegg 
Høringsbrev  fra Kultur- og Kirkedepartementet 
Hefte:  Statskirke - om forholdet mellom staten og Den Norske Kirke 
 
Utrykt vedlegg  
 
NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke - Høring - frist 1. desember 2006  
 
Administrasjonens forslag til vedtak: 
Høringsuttalelse fra Birkenes kommune: Lovforankret folkekirke – følges. Dessuten gis som 
høringsuttalelse svar fra Birkenes kommune på det vedlagte spørreskjemaet fra 
Departementet. 
 
FORMANNSKAPET 22.11.2006 
Ordføreren foreslo at saken videresendes kommunestyre uten vedtaksbehandling,  men 
likevel slik at  Formannskapet tar en foreløpig avstemming på spørsmål  3 i vedlagte 
spørreskjema  
Formannskapet sluttet seg enstemmig til dette. 
 
Avstemming spørsmål  3 I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?  
Grunnloven  - dagens Statskirkeordning   3 stemmer 
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget  - Lovforankret folkekirke 3 stemmer 
Lov om trossamfunn   -  Selvstendig folkekirke 1 stemme 
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FM-049/06 Vedtak: Saken videresendes kommunestyret uten  vedtaksbehandling. 
 
KOMMUNESTYRET 07.12.2006 
 
Avstemming spørsmål  3 I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?  
Grunnloven  -  Videreføring av dagens Statskirkeordning   14 stemmer 
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget  - Lovforankret folkekirke   6 stemmer  
Lov om trossamfunn   -  Selvstendig folkekirke   5 stemmer  
 
Ordføreren foreslo at de øvrige spørsmålene besvares av leder tjenesterområde Service  Sven 
Erik Forfang, rådmann Alf Martin Woie og ordfører Ole Tobias Haugland. 
Kommunestyret sluttet seg enstemmig til dette. 
 
KS-063/06 VEDTAK: 
Høringsuttalelse fra Birkenes kommune:   
Dagens statskirkeordning videreføres innenfor dagens grunnlovsbestemmelser.   
Dessuten gis som høringsuttalelse svar fra Birkenes kommune på det vedlagte spørreskjemaet 
fra Kultur- og kirkedepartementet. 
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Bakgrunn 
Stat-kirke-utvalget  har utredet tre alternativer: 
Alt 1.  Beholde nåværende statskirkeordning  - Grunnlovsforankret folkekirke  
Alt 2.  – Lovforankret folkekirke 
Alt 3.  Selvstendig folkekirke 
Alternativene er beskrevet i vedlagte hefte Statskirke - om forholdet mellom staten og Den 
Norske Kirke.  En elektronisk utgave av NOU  2006: 2 Staten og Den norske kirke  kan leses 
på http://www.dep.no./kkd/norsk/dok/hoering/bn.html 
Flertallet i utvalget anbefaler alt.2. Lovforankret folkekirke  
Rådmannens innstilling følger flertallet, jf forslag til vedtak. 

 

KIRKEORDNING Grunnlovsforankret 
folkekirke 

Lovforankret 
folkekirke 

Selvstendig 
folkekirke 

Rettslig forankring Grunnloven Særlov gitt av 
Stortinget 

Trossamfunnsloven 

Øverste myndighet Kongen i kirkelig 
statsråd 

Kirkemøtet Kirkemøtet 

Utnevning av 
biskoper og proster 

Kongen i kirkelig 
statsråd (ev. bare biskoper) 

Kirken står fritt Kirken står fritt 

 
Administrasjonen har fremmet forslag til tilsvar på spørreskjemaet på de spørsmålene en 
mener i størst mulig grad angår kommunen som organisasjon.   De øvrige spørsmålene legges 
det opp til at formannskap/kommunestyret å gi svar på.  
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