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Staten og Den norske kirke ,  høring  for NOU 2006:2

Fellesrådet i Skien har behandlet denne saken i ekstraordinær møte 04. oktober 2006, hvor 8 av totalt 11
stemmeberettige medlemmer var tilstede.

Vi viser til det tilsendte spørreskjema, og har formet vårt svar etter dette. I flere av svarene henvises det til
Gjønnesutvalgets alternativ 1, 2 eller 3.

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

"Det skal være full religionsfrihet i Norge. Staten skal føre en aktivt støttende religionspolitikk. Staten
skal legge forholdene til rette for utøvelsen av religiøs virksomhet blant annet gjennom å sikre en
tilstrekkelig finansiering til de ulike tros- og livssynssamfunn."

2. Den norske kirke som statskirke

• Bør fortsette i h.h.t. Gjønnes alternativ 1. 4 stemmer
• Bør fortsette i h.h.t. Gjønnes alternativ 2. 2 stemmer
• Bør avvikles i h.h.t. Gjønnes alternativ 2. 1 stemme
• Bør avvikles i h.h.t. Gjønnes alternativ 3. 1 stemme

3. I hvilken lov bør Den norske kirke forankres?

• Grunnloven 4 stemmer
• Egen kirkelov vedtatt av Stortinget 3 stemmer
• Lov om trossamfunn  I  stemme

4. Hvordan  bør Den norske  kirke  finansieres?

• Offentlig  finansiering uten medlemsavgift. 6 stemmer
• Støtte fra det offentlige med noe  livssynsavgift.  2 stemmer

5. Hvordan bør valgordingene og demokratiet være dersom statskirkeordningen avvikles?

• Valgordningene bør være som i dag. 8 stemmer



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?

• Det kristne og humanistiske verdigrunnlag 4 stemmer
(4 stemmeberettige som stemte for Gjønnes alt. 2 og 3)

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

• Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd) 5 stemmer
• Kommunen 3 stemmer

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

• Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør
ha det økonomiske ansvaret. 8 stemmer

Med vennlig hilsen
Skien kirkelige fellesråd

Kari Omland Knut Håvard Andersson
Leder FR Nestleder FR


