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18.12.2006

Deres ref.:
Emnekode: 200
Saksnr .

0030 OSLO

06/00497-013

Saksbehandler:
Einar Sandlund

STATEN OG DEN NORSKE KIRKE - HØRING NOU 2006:2
Inderøy kommunestyre behandlet ovenfornevnte sak, nr. 051/06, i møte den 13.12.06, hvor det
ble fattet slikt
Vedtak:
1. Utvalgets pkt. 1 gis slikt tillegg:
Det grunnlovsfestes at staten har ansvar for å føre en aktiv støttende tros- og livsynspolitikk.
2. Uttalelsen for øvrig fra nedsatt utvalg sendes som Inderøy kommunes uttalelse til
horingen.
Vedlagt følger:
- Utfylt spørreskjema
- Saksprotokoll fra kommunestyrets behandling.
Ta gjerne kontakt med oss om det skulle være spørsmål til det vedlagte materiell m.v.

Med vennlig hilsen
n

Einar Sandlund
Kontorsjef

7670 Inderøy
Bankforb.:
74 12 42 00
74 12 42 19
postmottak @inderoy .kommune.no

å

p

1?

Adresse:
Telefon:
Telefaks:
E-post :

.

Sparebanken Midt-Norge
Avd. Inderøy
7670 Inderøy

Konto for skatt:
Bankgiro:
Organisasjonsnr.:

7855 05 17298
4451.06.00662
NO 963 955 162 mva.

Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato :
Sak:

Kommunestyre
13.12.2006
0051/06

Resultat :

Annet forslag vedtatt

Arkivsak :
Tittel:

06/00497
SAKSPROTOKOLL:
NOU 2006:2

STATEN OG DEN NORSKE KIRKE - HØRING

Vedtak:
1. Utvalgets pkt. I gis slikt tillegg:
Det grunnlovsfestes at staten har ansvar for å føre en aktiv støttende tros- og livsynspolitikk.
2. Uttalelsen for øvrig fra nedsatt utvalg sendes som Inderøy kommunes uttalelse til
høringen.

Avstemning:
Austad sitt forslag enstemmig vedtatt.
Wessel sitt forslag enstemmig vedtatt
Vedtaket far da slik ordlyd:
1. Utvalgets pkt. I gis slikt tillegg:
Det grunnlovsfestes at staten har ansvar for å føre en aktiv støttende tros- og livsynspolitikk.
2. Uttalelsen for øvrig fra nedsatt utvalg sendes som Inderøy kommunes uttalelse til høringen.
Behandling i møtet:
Austad(AP) fremmet slikt forslag:
Staten eier kirkebyggene og vedlikeholdes av staten. Biskoper utnevnes i statsråd og lønnes av
staten. Prester utnevnes i likhet med i dag. Preseter lønnes av staten. Kirkebyggene forvaltes
av kommunen, det samme som i dag. Gravplasser forvaltes av kommunen med gebyr på
gravplasser. Gravferdstonad må tilbakeføres uten behovsprøving og etter dagens
prisnivå. Staten betaler gravferdstonaden, med overføring til kommunen.
Varaordfører(SV) fremmet slikt forslag:
Kommunestyret anbefaler Statskirkeordningen

opphevet.

Hjulstad(SP) fremmet slikt forslag:
Inderøy kommunestyre ser det som riktig at Den norske kirke fortsatt består som en almen
folkekirke forankret i statskirkeordning som i dag.
Wessel fremmet slikt forslag til utvalgets pkt. 1:
Det grunnlovsfestes at staten har ansvar for å føre en aktiv støttende tros - og livsynspolitikk.
Postadresse :
7670 Inderøy

Besøksadresse:
Telefon:
InderøyTelefaks:

741 24 205

AP ba om gruppemøte.
Hjulstad trakk sitt forslag.
Austad trakk sitt forslag, og fremmet slikt nytt forslag:
Uttalelsen for øvrig fra nedsatt utvalg sendes som Inderøy kommunes uttalelse til horingen.
Varaordfører trakk sitt forslag.

12r.06
o
sekr

Postadresse
:
7670 Inderøy

arknes

Besøksadresse:
Telefon:
InderøyTelefaks:

741 24 205

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans : Inderøy kommune
Type høringsinstans
X Kommune
0 Menighetsråd/ kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Prost/ biskop
Q Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Q Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Annen offentlig instans
Q Annen privat instans

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?
Svar:
I medlem : Likebehandling
Utvalgets pkt. 1 gis slikt tillegg:
Det grunnlovsfestes at staten har ansvar for å fore en aktiv støttende tros- og
livsynspolitikk.

2. Den norske kirke som statskirke:
x Bør fortsette: 2 medlemmer for
X Bør avvikles : 3 medlemmer for
fl Vet ikke / ønsker ikke å svare

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
x
x
0
0

Grunnloven: 2 medlemmer for
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget : 2 medlemmer for
Lov om trossamfunn
Vet ikke / ønsker ikke å svare

Et medlem foreslo: Kirken bor bestemme i eget hus og ikke være lovforankret, men
reguleres i tråd med statens menneskerettslige gitte ansvar. Dette
for å sikre hver enkelt borgers rett til fri religions- og
livssynsutfoldelse.

4. Hvordan bor Den norske kirke finansieres?
0 Gjennom medlemsavgift
x Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige : 1 medlem for
X Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift: 3 medlemmer for.
fl Offentlig finansiering uten medlemsavgift
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

Et medlem foreslo: Staten må ivareta dette på en mer likeverdig måte. Kirken må selv ha
ansvar for å skaffe inntekter utover statstilskuddet , men må selv, få
avgjøre om det skal være medlemsavgift

5. Hvordan bør valgordningene
avvikles?

og demokratiet

være dersom statskirkeordningen

0 Valgordningene bør være som i dag
X Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer : 4 medlemmer for
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelle andre ordninger:
Et medlem foreslo: Indre anliggende

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)
Q Ingen tillegg

Fl De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene
x Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget: 1 medlem for
fl Det humanistiske verdigrunnlaget
x At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke: 2 medlem for
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:
1 medlem foreslo: Fjerne det som står om statsreligion

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
0 Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
X Kommunen : Enstemmig
Vet ikke / ønsker ikke å svare

o

8. Hvem bor eie og forvalte kirkebyggene?
x Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
fl Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret
Fl Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

I medlem foreslo: Det bar skje en deling av boet der Kirken får det økonomiske ansvaret

For det de overtar. Det bor foretas en nøktern og kritisk gjennomgang
av hvilke kirkebygg Kirken ønsker å opprettholde til kirkelig bruk,
hvilke bygg som bør overtas av fellesskapet og hvilke som bor avvikle
2 medlemmer foreslo: Staten eier kirkebyggene, men det er kommunene som forvalter de på
statens vegne, med full dekning av utgiftene dette medfører

Rett utskrift:
18.12.06

Einar Sandlund

