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NOU 2006:2 - STATEN OG DEN NORSKE KYRKJA - HØYRING
Kommunestyret i Suldal handsama høyringssaka om staten og Den norske kyrkja i møte
27.11.2006, men ingen av forslaga som låg føre fekk fleirtal. Det vart difor ikkje sendt
høyringsuttale frå kommunen.
Når ein nyleg vart kjend med at høyringsfrista var utsett til 31.12.2006, vedtok
kommunestyret i møte 20.12.2006 likevel å formidle ei uttale frå kommunen i form av
resultatet frå røystinga i kommunestyret. Dette blir kommunen sin høyringsuttale:

Følgjande forslag, som var innstilling frå formannskapet, vart sett opp mot eit
benkeforslag:
1.

Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?
Svar:

2.

Den norske kirke som statskirke:
Svar:

3.
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- Dei politiske prinsippa som statsforfatningen byggjer på; så som
demokrati, rettsstaten og menneskerettane.
- Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget.

Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Svar:

,'

Valgordningane bør Vera som i dag.

Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bør i så fall stå i § 2 (eller i en annen
paragraf) i Grunnloven i tillegg til prinsippet om religionsfrihet?
Svar:

7.

Offentleg finansering utan medlemsavgift.

Hvordan bør valgordningen og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?
Svar:

6.

Eigen kyrkjelov vedtatt av Stortinget.

Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Svar:

5.

Bør avviklast.

I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
Svar:

4.

Religionsfridom.

Kommunen.
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;

8.

Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Svar:
Den lokale kyrkja bør eiga kyrkjebygga, og staten bør ha det
økonomiske ansvaret.

Benkeforslaget:
pkt. 3 Lov om trussamfunn
pkt. 4 Støtte frå det offentlege med noko medlemsavgift
pkt. 6 Ingen tillegg
pkt. 7 Kommunen
Benkeforslagetfekk 12 røystermedan innstillingafekk 13 røyster.
Deretter vart det røysta over fleire enkeltforslag:
pkt 1 - Trus og livssynsfridom
- Staten skal leggja til rette for religionsutøving
- Staten må ha eit ansvar for å ta vare på den kristne
kulturarven.
- Ei landsdekkjande kyrkje
fekk 1 røyst
pkt. 2 - Bør fortsetje som statskyrkje fekk 7 røyster
pkt. 3 - Grunnlova fekk 7 røyster
pkt. 5 og 6 går ut fekk 3 røyster
pkt. 7 - Den lokale kyrkja/kyrkjeleg fellesråd fekk 6 røyster
Kommunestyret røysta deretter over innstillinga som fekk 12 røyster. 13 røysta imot. Dermed
har ingen uttale fått fleirtal.

Med helsing

Andreas Drarvik
ordførar
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