å °

'. ......
.y

p

t

.....,rzODbb,'
.........( .., . ..............
2l 1l Ø
.............

l..V ..

.
Xl
;

L

:

LIER KIRKELIGE FELLESRÅD
kirkesjefen

Kultur- og kirkedepartementet
Kirkeavdelingen
Postboks 8030 Dep,
0030 OSLO

Staten og Den norske kirke - Høring
Lier kirkelige fellesråd har behandlet denne saken i sitt møte
tirsdag den 14. november - 06.
Viser til vedlegget.

Lier, den 17.11.06

Lierbyen

Telefon

Telefax

Postadresse

Fosskvartalet

32 22 02 70

32220271

Postboks215

3401 Lier
E-post adresse: alf-kristian.holAlier. kommune.no
Kirkens hjemmeside : www. lier. kommune. no: Tema og tjenester
Den norske kirke

Organisasjons nr.

976990293

Lier kirkelige fellesråd
Saksutredning
Sak nr. 5212006: Stat & kirke

II

_

Behandletav Lier kirkeligefellesråd II

IISaksbehandler: Alf Kristian Hol
Dato: 14.11.06
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KIRKESJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK
Saken legges frem uten innstilling.
VEDLEGG
NOU 2006: Staten og Den norske kirke - Høring.
Heftet Statskirke: "Om forholdet mellom staten og den norske kirke" er sendt
menighetsrådsmedlemmene
SAKSUTREDNING
Stat - kirkeutvalget ble oppnevnt av kongelig resolusjon av 14. mars 2003.
Utvalget ( kalt Gjønnes utvalget ) avga sin utredning den 31. januar 2006:
Staten og Den norske kirke.
Kirkesjefen inviterer Lier kirkelige fellesråd til å drøfte og svare på de spørsmålene
Kultur- og kirkedepartementet har sendt ut i forbindelse med høringen
" Om forholdet mellom staten og Den norske kirke ".
Formålet med utredningen var bl.a. å gi grunnlag for å treffe beslutning om
statskirkeordningen skal videreføres, reformeres eller avvikles.
Et flertall på 14 medlemmer i utvalget anbefaler at den norske kirke organiseres som en
lovforankret folkekirke. 4 medlemmer i utvalget anbefaler at Den norske kirke organiseres
som en selvstendig folkekirke. To medlemmer anbefaler at statskirkeordning videreføres
innenfor dagens grunnlovsbestemmelser.
Kirkesjefen vil for øvrig vise til det omtalte heftet og brevet med høringsspørsmålene fra
departementet. Høringsfrist 1. desember 2006.
FELLESRÅDETS BEHANDLING
Lier kirkelige fellesråd innledet arbeidet med høringsnotatet med å ha en åpen og generell
drøfting av forholdet mellom stat og kirke. De forskjellige synspunktene kom fram med
bakgrunn i Gjønnes rapporten og personlige oppfatninger.
Fellesrådet vedtok deretter behandlingsmåte. Det var enighet om at alle stemmetall for
hvert enkelt spørsmål skal fremkomme av protokollen. Det ble avholdt prøveavstemming før
endelig votering.

6

Bør avvikles

Vet ikke/
ønsker ikke å svare
1

Egen kirkelov
vedtatt av Stortinget
6

0

Stemmefordeling
Gjennom medlemsavgift

Medlemsavgift med
noe støtte fra det
offentlige
0

Støtte fra det
offentlige og med
noe medlemsavgift
2

Offentlig
finansiering uten
medlemsavgift
6

Lov om trossamfunn Vet ikke/
ønsker ikke å svare
1
0

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres

2

Grunnloven

Stemmefordeling

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret

2

Stemmefordelinq
Bør fortsette

2. Den norske kirke som statskirke

1

Vet ikke/
ønsker ikke å svare

Saten og den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

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

Type høringsinstans
Kirkelig fellesråd

VEDTAK

Øke brukenav direkte Vet ikke/
valg til kirkens
ønsker ikke å svare
besluttendeorganer
6
3

Det humanistiske
verdigrunnlaget

0

Det kristne og
humanistiske
verdigrunnlaget
7

Stemmefordeling
Den lokale kirke
(menighetsråd eller
kirkelige fellesråd
4

4

Kommunen

1

Vet ikke/
ønsker ikke å svare

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen

Stemmefordelin
Ingen tillegg
De politiske prinsipper som
statsforfatningen bygger på; så
som demokrati, rettsstaten og
menneskerettighetene
0
0

1

At Den norske kirke
er en evangeliskluthersk kirke

1

Vet ikke/
ønsker ikke å svare

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

0

Stemmefordeling
Valgordningenbør
være som i dag

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

Stemmefordeling
Den lokale kirke bør
eie kirkebyggene og
ha det økonomiske
ansvaret
1

Den lokale kirke bør
eie kirkebyggene, og
kommunen bør ha det
økonomiske ansvaret
5

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene

3

Kommunen bør eie
kirken og ha det
økonomiske ansvaret
0

Vet ikke/
ønsker ikke å svare

