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Det vises til vårt brev av 04.12.2006 med foreløpig orientering om formannskapets innstilling
til kommunestyret i ovennevnte sak.

Rakkestad kommunestyre (flertallet) gjorde i møte 07.12.2006 endelig vedtak i samsvar med
formannskapets innstilling.

Kommunestyrets vedtak som gjelder de 8 overordnede spørsmålene, oppsummeres her:

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

Rakkestad kommune mener:
"Det skal være full trosfrihet og likeverd mellom tros- og livssynssamfunn i Norge.
Det offentlige bør føre en aktiv og støttende livssynspolitikk.
Trossamfunnene definerer selv sin egen tro og lære.
Nåværende ordning med at Staten ansetter de øverste ledere opprettholdes ".

2. Den norske kirke som statskirke  (fortsette eller avvikles).

Rakkestad  kommune mener:
"Statskirken bor fortsette ".

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?

Rakkestad kommune mener:
"Den norske kirke skal fortsatt være statskirke forankret i grunnloven ".
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4. Hvordan bor Den norske kirke  finansieres: TAT LO. $

Rakkestad kommune mener:
"Den norske kirke bør i sin helhet finansieres med støtte fra det offentlige (uten
medlemsavgift) ".

5. Hvordan bor valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?

Rakkestad kommune mener:
"Valgordningen bør endres ved å øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende
organer  ".

6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bor i så fall stå i § 2  (eller en annen
paragraf i grunnloven) i tillegg til prinsippet om religionsfrihet?

Rakkestad kommune mener at det i tillegg til prinsippet om religionsfrihet, bør stå om:

a) Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget, og at
b) Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke.

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Rakkestad  kommune mener:
"Rakkestad kommune ser behovet  for en nøytral gravferdsforvaltning,  men mener
likevel at Det lokale kirkelige  fellesråd  bør  ståfor gravferdsforvaltningen, slik
ordningen er i dag.  I fellesrådene  er det bygget  opp verdifull  kompetanse  -  ikke minst
på det  menneskelige plan - som har vist seg  å fungere godt.

Ved utvidelse  eller anlegg av nye gravlunder ,  bør det  -  av hensyn til alle tros- og
livssyn -  være deler av gravlunden som ikke blir vigslet".

8. Hvem bor  eie og  forvalte kirkebyggene?

Rakkestad  kommune mener:
"Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske
ansvaret. Det legges herunder vekt på at kirkebyggene også har en kulturhistorisk
verdi ".

Med vennlig hilsen

Karin Bråthen
Konsulent


