DEN NORSKE KIRKE

Andebu Kirkelig Fellesråd
Melding om vedtak
Det Kongelige Kultur- og kirkedepartement
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Arkivkode:

Saksbeh:
Jan-Agnar Stålerød
Dir.innvalg : 33 43 81 51

Dato:
04.10.2006

C70

Saksnr.18/06

Særutskrift : Staten og Den norske kirke - Høring - annen gangs
behandling
Andebu Kirkelig Fellesråd

Arkiv:

C70

Saksmappe :

06/00599-8

Saksbehandler: Jan-Agnar Stålerød
Dato:

27.09.2006

Staten og Den norske kirke - Høring - annen gangs behandling
Utval

saksnr

018/06

Utval

Motedato

Kirkelig fellesråd

03.10.06

Arbeidsutvalgets

innstilling:

En viser her til vedlegg til saken

Behandling i Kirkelig fellesråd - 03.10.2006:
Arbeidsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kirkelig fellesråd - 03.10.2006:
Andebu Kirkelig Fellesråd avgir slik innstilling:

Postadresse :
Andebu Sentrum 1
3158 Andebu

Telefon:
Telefaks:
Mobiltlf:

33 43 81 00
33 43 81 91
41600042
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans : ANDEBU KIRKELIG

FELLESRÅD

Type høringsinstans
Q Kommune

® Menighetsråd/kirkelig
fellesråd/bispedømmeråd
Q
Q
Q
Q
Q

Prost/biskop
Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Annen offentlig instans
Annen privat instans

1. Hvilke overordnede

prinsipper bor ligge til grunn for tros - og livssynspolitikken?

Svar:

Se vedlegg.

2. Den norske kirke som statskirke:
® Bør fortsette
Q Bør avvikles
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
® Grunnloven
Q Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

Q Lov om trossamfunn
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Q
Q
Q
®

Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
Offentlig finansiering uten medlemsavgift

Fl Vet ikke / ønsker ikke å svare
5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?
® Valgordningene bør være som i dag
Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelle andre ordninger:
Se vedlegg.

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
® De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene
® Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
[ Det humanistiske verdigrunnlaget
[] At Den norske kirke er en evangelisk -luthersk kirke
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
® Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Q Kommunen
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
0 Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret

® Den

Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
Kommentar se vedlegg.
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Staten og Den norske kirke.
Kommentarer til spørreskjema.
Sp.nr.
-Den norske kirke (Dnk) skal være en åpen folkekirke med god "takhøyde".
-Dnk skal være landsdekkende og alle medlemmer skal i prinsippet ha lik tilgang.
-Det skal være et sterkt lokalkirkelig selvstyre.
-Dnk må ivareta vår kristelige kulturarv som må videreføres og fornyes.
-Det må legges til rette for å få større valgdeltagelse ved bl.a. å avholde valget
samtidig med kommunevalget og lokalisere valglokalene så nær hverandre som
mulig.
8.

-Fredete- og verneverdige kirker må få øremerkede vedlikeholdstilskudd
kommunene.

fra staten via

Vedlegg:
Arbeidsutvalgets innstilling (svar på spørreskjema og kommentarer dat. 26.09.06)
Saksfremstilling:
På fellesrådets møte den 22.08.06 ble det valgt et arbeidsutvalg som skulle legge fram en
innstilling i saken for kirkelig fellesråd.
Arbeidsutvalget har hatt 2 møter, den 13.09.06 og 26.09.06. Mellom møtene var det et
informasjonsmøte i Teie kirke vedr. saken den 21.09.06.

FRA BEHANDLINGEN
Kirkevergens

I ANDEBU KIRKELIG

FELLESRÅD

22.08.06

innstilling:

Saken legges fram for drøfting.
Det utpekes et arbeidsutvalg bestående av: ..................................
med kirkevergen som
sekretær. Utvalget jobber med saken fram mot fellesrådsmøtet den 03.10.06. Utvalget lager
en innstilling som fellesrådet tar stilling til i sitt møte den 03.10.06.

Behandling i Kirkelig fellesråd - 22.08.2006:
Enstemmig vedtak

Vedtak i Kirkelig fellesråd - 22.08.2006:
Saken ble drøftet.
Det utpekes et arbeidsutvalg bestående av: Jan Skaug, Lise M. Øverland Ragnhild Møyland
og Nils Edvin Karlsen (sistnevnte forespørres da han ikke var på møtet) med kirkevergen
som sekretær. Utvalget jobber med saken fram mot fellesrådsmøtet den 03.10.06. Utvalget
lager en innstilling som fellesrådet tar stilling til i sitt møte den 03.10.06.
(Det ble fastlagt utvalgsmøter til onsdag 13.09.06 kl. 19.00 og tirsdag 26.09.06 kl. 19.00 på
Andebu herredshus)

Vedlega:
1
2
3

Brev dat. 24.04.06 fra statsråd Giske, vedlagt spørreskjema.
Brev dat. 21.06.06 fra Tunsberg bispedømmeråd, vedlagt kommentarer til spørsmålene.
Brev dat. 28.06.06 fra Kirkerådet, vedlagt Kirkerådets veiledning.

I saksmappe:
NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke.

Saksfremstilling:
Det offentlige utvalget (Gjønnesutvalget) som har utredet forholdet mellom stat og kirke,
avgav sin utredning 31. januar 2006. NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke. Formålet med
utredningen var å skaffe grunnlag for å treffe beslutning om statskirkeordningen skal
videreføres, reformeres eller avvikles. Med henblikk på dette formålet ble utvalget bedt om å
vurdere statskirkeordningen i sin helhet, mulige eller ønskelige reformer innenfor ordningen
og alternativ til statskirkeordningen. Utvalget skulle også vurdere ulike
finansieringsordninger, gravferdsforvaltningen, ordning for ivaretakelse av fredede og
verneverdige kirker og ulike eiendomsrettslige spørsmål.
Utredningen er sendt en rekke offentlige organer, Den norske kirke, kirkelige organisasjoner,
politiske partier, arbeidslivs- og interesseorganisasjoner, undervisningsinstitusjoner, tros- og
livssynssamfunn utenfor Den norske kirke samt paraplyorganisasjoner , til sammen vel 3000
enheter til høring.
I Andebu har bl.a. alle tre menighetsrådene, kirkelig fellesråd og Andebu kommune fått
utredningen til uttalelse. Høringsfristen er av departementet satt til 1. desember 2006.
Utredningen er mottatt sammen med brev og spørreskjema dat. 24.04.06 fra statsråd Trond
Giske. I tillegg er mottatt en "kortversjon" "Statskirke. Om forholdet mellom staten og Den
norske kirke".
Brev, spørreskjema og kortversjon er sendt alle fellesrådets medlemmer og varamedlemmer i
juni 2006.
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Fra Tunsberg Bispedømmeråd v/ stiftsdirektør Stein Unneberg er det utsendt et brev dat.
21.06.06 vedlagt "Kommentar til spørsmålene i Sat - Kirke høringen".
I dette brevet ber bispedømmerådet om innspill til høringssvar inne 20. september 2006. Dette
igjen for at bispedømmerådet skal gi en foreløpig uttalelse som forberedelse til kirkemøtet
13.-19. november -06.
Kirkerådet
Kirkerådet
Kirkerådet
kirkemøtet

har ved brev av 28.06.06 oversendt "Kirkerådets veiledning til kirkelige organer".
ber om at menighetsråd og fellesråd utarbeider sine høringssvar så tidlig at
kan få kopi av disse innen 15. oktober -06. Dette også for å kunne forberede
i november.

I Kirkerådets veiledning står det bl.a.:
"Siden saken er såpass omfattende , kan det være lurt å behandle den i to møter. Etter
samtalen i det første møtet kan man la noen i rådet arbeide videre medforslaget til rådets
høringsuttalelse . Det første møtete bør være i månedsskiftet august/september ".
Tunsberg kirkevergelag har i samarbeide med domprosten i Tønsberg lagt opp til et

orienteringsmøte som er rettet mot de kirkelige råd (menighetsråd og fellesråd) i Tønsberg
domprosti og formannskapene i de respektive kommuner.
Møtet avholdes i Teie kirke torsdag 21. september 2006 kl. 18.30.

(Invitasjon er tidligere sendt via menighetsrådene.)
Vurderinger:
Saken om "Staten og Den norske kirke" er en omfattende og betydningsfull sak for det
norske samfunn.
Det er lagt opp til en svært bred høringsrunde før departementet igjen behandler saken.
Menighetsrådene vil avgi sin egen uttalelse, men fellesrådet skal også uttale seg og avgi
høringsuttalelse.
Kirkerådet anbefaler behandling i 2 møter og at et utpekes et "arbeidsutvalg" som kan jobbe
fram en innstilling for rådet.
Saken legger derfor fram som første gangs behandling i dette møtet for å kunne
gjennomdrøfte saken og ev. utpeke et arbeidsutvalg.

Med hilsen

Q
Jan-Agnar tå erød
kirkeverge

Kopi til:
Andedbu kommune
Den Norske Kirke
Tunsberg Bispedømmeråd

Sentraladministrasjonen,
Postboks 799 Sentrum, 0106 OSLO
Postboks 1253 - Trudvang, 3105 TØNSBERG

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans : ANDEBU KIRKELIG

FELLESRÅD

Type høringsinstans

o Kommune
Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
®

[] Prost/biskop
[] 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:

Se vedlegg.

2. Den norske kirke som statskirke:
® Bør fortsette
Q Bør avvikles
Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
® Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
0 Lov om trossamfunn
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Gjennom medlemsavgift
o Medlemsavgift
med noe støtte fra det offentlige

0
0 Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
® Offentlig finansiering uten medlemsavgift
Vet ikke / ønsker ikke å svare

5. Hvordan bør valgordningene
avvikles?

og demokratiet være dersom statskirkeordningen

® Valgordningene

bør være som i dag
Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:
Se vedlegg.

6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bor 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
® De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene
® Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Q Det humanistiske verdigrunnlaget
At Den norske kirke er en evangelisk -luthersk kirke
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
® Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
® Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret
Fl Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
El Vet ikke / ønsker ikke å svare
Kommentar se vedlegg.
Vedtatt av Andebu Kirkelig Fellesråd den 03.10.06 sak nr. 18.
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Deres ref :

Vår ref:

Saksbeh:

06/00599-9
7866/06

Arkivkode:
C70

Dato:
26.09.2006

Staten og Den norske kirke.
Kommentarer til spørreskjema.

Sp.nr.
1.
-Den norske kirke (Dnk) skal være en åpen folkekirke med god "takhøyde".
-Dnk skal være landsdekkende og alle medlemmer skal i prinsippet ha lik tilgang.
-Det skal være et sterkt lokalkirkelig selvstyre.
-Dnk må ivareta vår kristelige kulturarv som må videreføres og fornyes.

5.

-Det må legges til rette for å få større valgdeltagelse ved bl .a. å avholde valget
samtidig med kommunevalget og lokalisere valglokalene så nær hverandre som
mulig.

8.

-Fredete- og verneverdige kirker må få øremerkede vedlikeholdstilskudd
kommunene.

Postadresse:

Telefon:

33 43 81 00

Andebu Sentrum I

Telefaks:

33 43 81 91

Mobiltlf:

41 60 00 42

3158 Andebu

fra staten via

