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Alvdal sokneråd vedtok på sitt møte den 7.november følgende uttalelse:

HØRINGSUTTALELSE

TIL NOU 2006 :2 Staten og Den norske

kirke.
GRAVFERDSFORVALTNINGEN.
Det er viktig at en eventuell overgang fra Kirkelig fellesråd til Kommunen m.h.t. hvem som
har ansvaret for denne sikrer at den kompetanse som forefinnes på området og som nå
befinner seg i fellesrådene ikke går tapt, men sikres fortsatt bruk.
Undersøkelser viser jo at den nåværende gravferdsforvaltning gjør en god jobb og det er
viktig å sikre at dette fortsetter.
De fleste steder er kirken lokalisert inne på gravplassen. Det kan da virke noe kunstig at
kirkegården administreres av et organ, mens kirkebygningen administreres av et annet.
For de flestes vedkommende er det jo også slik at seremoni inne og åpning av grav på
gravplassen er en del av et hele.
Fra en effektivitetssynsvinkel antas det at den nåværende situasjon vil være mest effektiv.
En kan jo imidlertid tenke seg (dersom det er det formelle som er problemet) at
gravferdsforvaltningen overføres til kommunen, men at kommunen så inngår avtale med
kirkelig fellesråd om å drifte gravferdsforvaltningen på kommunens vegne.
Det er jo noen steder i landet at situasjonen nå er motsatt: Nemlig at kirkelig fellesråd har
ansvaret, men at kommunen forstår driften på deres vegne.
En annen veg å gå som utredningen nevner, er et interkommunalt samarbeid av
gravferdsforvaltningen. Dette kan sikre en bærekraftig størrelse på gravferdsforvaltningen i
små kommuner, men vil i noen grad gå utover nærhetsprinsippet.
Rapporten slår et slag for et faglig forum på tvers av menighets- og kommunegrenser.
Dette uavhengig av hvem som forestår forvaltningen. Dette anser vi er en god ide.

Vedr. vigsling.
En gjør bare oppmerksom at en oppsplitting av gravplassen etter livssyn vil med
nødvendighet øke behovet for areal til slike formål og dermed øke kostnadene til
opparbeidelse og drift av gravplasser. Dette fordi det vil redusere gjenbruken av graver.
Men det kan jo være at det er en tilleggskostnad som man ønsker å ta.

Finansiering.
Uansett hva slags forhold som det i framtiden skal være mellom stat og kirke, så er det viktig
at man sikrer økonomiske rammebetingelser for Den norske kirke som setter kirken i stand til
å oppfylle de forventninger som det stilles til den. Det er ønskelig at det gjøres grep som
innebærer at det blir større samsvar mellom forventninger og økonomiske forutsetninger i
driften av den lokale kirken. Nå er situasjonen at noen organer stiller opp forventninger til
driftens omfang(størst mulig), mens andre organer har økonomisk ytelsesansvar og ønsker
driften billigst mulig. Det skulle derfor ikke være overraskende for noen at det organ som har
ansvar for å forene slike motstridende interesser, det kirkelige fellesrådet, sliter med å få ting
til å fungere. Det igjen fører blant annet til manglende vedlikehold, noe som neppe er særlig
kostnadseffektivt over tid.
Det er også viktig at en finansieringsmodell utvikles som sikrer en rimelig grad av
forutsigbarhet m.h.t. framtidige inntekter. Det vil ikke være bra for verken de som jobber i
kirken, for kirken som organisasjon eller for kvaliteten på de tjenester som skal ytes om det
skal være en "turbulent" finansiering. Allerede i dag er finansieringen av den lokale delen av
kirken mer turbulent enn det som er ønskelig.
En slik situasjon vil redusere kvaliteten i driften. Den vil skape misnøye blant ansatte og frykt
for arbeidsplasser og driften vil kunne bli mindre kostnadseffektiv enn den ellers kunne blitt.

Eiendomsrett.
Eiendomsretten til kirken lokalt er jo et avklart forhold med kirkeloven.
Diskusjonen har gått på eiendomsretten til OVF - Opplysningsvesenets fond.
Noen hevder at dette er statens eiendom og bør forbli det. Andre mener at OVF bør følge Den
norske kirke ved ett eventuelt skille. OVFs midler har historisk sin opprinnelse i verdier som
tilhørte den katolske kirke før reformasjonen. Disse verdiene ble så annektert av Kongen i
forbindelse med denne. Den rådende juridiske fortolkning er at disse nå er Statens eiendom.
Alvdal sokneråd mener imidlertid at disse verdiene bør følge kirken ved et eventuelt skille.
Bakgrunnen for det er følgende: Verdiene i OVF har hovedsakelig vært brukt til drift av Den
norske kirke. Staten har derved de facto anerkjent at dette er kirkens verdier. Driften av kirken
har dermed også blitt billigere for staten opp gjennom århundrene enn den ellers ville ha blitt
uten OVF. Fordi Dnk ikke har vært et eget rettssubjekt etter Reformasjonen, så har det heller
ikke hatt anledning til å opparbeide seg egne verdier. Dnk må dermed betraktes som en meget
fattig kirke. Den norske stat har i perioden etter reformasjonen utviklet seg til å bli en av de

rikeste i verden. Det ville være merkelig at når noe evt. skulle skilles ut fra denne, så skulle
det ikke få med seg noe av denne velstandsutviklingen som det har bidratt til.

Vedr .Framtidig kirkeordning:
Ved behandlingen i Alvdal sokneråd gikk 6 av medlemmene inn for Grunnlovforankret
folkekirke, mens 2 av medlemmene gikk inn for Lovforankret folkekirke. Ingen av
menighetsrådets medlemmer gikk inn for Selvstendig folkekirke.
De som gikk inn for Grunnlovsforankret folkekirke begrunnet dette blant annet med at de ikke
trodde at kirkens demokrati var tiltrekkelig sterkt befestet til at kirken ville makte å styre seg
sjøl på en god måte.
Flertallet viste for øvrig til de begrunnelser som representantene Holien , Lappegård og
Tingelstad kom med i uttalelsen fra Hamar Bispedømmeråd og sluttet seg til disse.

De som gikk inn for en Lovforankret folkekirke sluttet seg til argumentene fra medlemmene
Eidsvåg, Mo og Skullerud i uttalelsen fra Hamar Bispedømmeråd og mente at det nå var på
tide at kirken styrte seg sjøl.
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Kommune
Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
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:

2. Den norske kirke som statskirke:
Bør fortsette
(P
5
Bør avvikles
2 '
Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?

1Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Lov om trossamfunn
Vet ikke / ønsker ikke å svare

.

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

fl Gjennom medlemsavgift
0 Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
Offentlig finansiering uten medlemsavgift
Vet ikke / ønsker ikke å svare
5. Hvordan bor valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?
Valgordningene bør være som i dag
Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer

3

F-]Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelle andre ordninger:

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)
0 Ingen tillegg
54 De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene

Det kristne og humanistiskeverdigrunnlaget
Det humanistiske verdigrunnlaget
F] At Den norske kirke er en evangelisk -luthersk kirke
Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:

7. Hvem bor ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen
Vet ikke / ønsker ikke å svare
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8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

1Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske

ansvaret
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene , og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret

0 Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

