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STATEN OG DEN NORSKE KIRKE - HØRINGSUTTALELSE
Vedlegg:

Uttalelse fra Gausdal kirkelige fellesråd

SAMMENDRAG:
Det anbefales at Gausdal formannskap slutter seg til uttalelse gitt av Gausdal kirkelige
fellesråd til høring knyttet til forholdet mellom kirken og staten , jfr. NOU 2006 : Staten
og Den norske kirke , høring.
SAKSOPPLYSNINGER:
NOU 2006: Staten og Den norske kirke - høring, ble framlagt av Gjønnes utvalget den 31.
januar 2006. Bakgrunnen for utredningen er å få vurdert grunnlaget for hvorvidt
statskirkeordningen skal videreføres eller ei.
I utredningen er det 3 hovedforslag til mulige organisatoriske løsninger:
1. Beholde ordningen slik den er i dag.
2. Statskirkeordningen oppheves og Den norske kirke organiseres som en lovforankret
folkekirke.
3. Den norske kirke etableres som et selvstendig trossamfunn på lik linje med andre trosog livssynssamfunn.
Politiske ledergruppe har bedt om at saken legges fram for formannskapet og at en i hovedsak
baserer kommunens uttalelse på uttalelse gitt av Gausdal kirkelige fellesråd.
VURDERING:
Kommunens representant i Gausdal kikelige fellsråd har gitt politisk ledergruppe en
orientering om fellesrådets syn og behandling av saken.
Vedlagt følger uttalelse gitt av Gausdal kikelige fellesråd. Gausdal kirkelige fellesråd er
opptatt av å beholde nåværende organisering av forholdet mellom kirke og staten, hvilket
vedlagte uttalelse bærer preg av.

Det anbefales at formannskapet slutter seg til denne uttalelsen uten ytterligere vurderinger gitt
av rådmannen.
Administrasjonen foreslår at det gjøres følgende
vedtak:
Gausdal kommune slutter seg til uttalelse gitt av Gausdal kirkelig fellesråd, jfr.
Høringsuttalelse til NOU 2006: Staten og Den norske kirke.

Formannskapet behandlet saken , saksnr . 0066 /06 den 15.12.2006.
Behandling:
Representanten Toft fremmet følgende forslag: Dagens statskirkeordning oppheves. Gausdal
kommune går inn for en lovforankret folkekirke.
Det ble votert over Toft sitt forslag. Forslaget falt med 5 mot 2 stemmer

Vedtak:
Gausdal kommune slutter seg til uttalelse gitt av Gausdal kirkelig fellesråd, jfr.
Høringsuttalelse til NOU 2006 : Staten og Den norske kirke.

Melding sendt:

Kirkelig fellesråd i Gausdal
Kirke- og kulturdepartementet

