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Følgebrev til høringsuttalelse.
Vedlagt følger utskrift fra sak 38/2006 Forslag til høringsuttalelse fra Sunndal kirkelige

fellesråd. Fellesrådet behandlet saken NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke høring, på møte den 12. oktober. Sunndal kirkelige fellesråd vedtok følgende uttalelse.

1.

2.
3.

4.

5.

Sunndal Kyrkjelege Fellesråd ønskjer å oppretthalde Den Norske Kyrkja
som ei statskyrkje. Dette bør primært skje gjennom forankring i Grunnlova,
men kan og skje gjennom forankring i ei særlov.
Det offentlege må finansiere kyrkja si verksemd. Staten må ha ei
hovudrolle i finansieringa.
Fellesråda må fortsatt ha ansvaret for gravferdsforvaltninga som i dag.
Den fungerer godt og er nært knytt til kyrkjebygga. Grunnlaget for mange
kyrkjelege stillingar vil falle bort dersom gravferdsforvaltninga blir overført
til kommunane. Kyrkja har verdifull kompetanse på dette området, og
undersøkingar viser at brukarane er godt nøgd med korleis kyrkja forvaltar
gravferdsordninga.
Det er inga tvil om at kyrkjebyggene tilhører sokna. Også for framtida må
drift og vedlikehald av kyrkjene være fellesråda sitt ansvar. Staten må gå
inn og ta eit økonomisk aleineansvar for middelalderkyrkjene, og eit
delansvar for listeførte kyrkjer. I tillegg bør staten gje økonomisk støtte til
dei øvrige kyrkjene.
Fellesråda må også i framtida ha ei sjølvstendig økonomi og ha ansvaret
som kyrkjeleg arbeidsgjevar.

Innstillinga ble vedtatt med 7 stemmer, mot 1 stemme.
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Utredning
Vedlegg:

Kirkerådets veiledning til kirkelige organer.
Øksendal sokneråd sin høringsuttalelse.
Bjørn Steinland sitt forslag til høringsuttalelse for fellesrådet.

Det offentlige stat-kirke-utvalget har lagt frem forslag til fremtidig relasjon mellom
staten og Den norske kirke (DNK).
Utredningen (NOU 2006:2) er sendt ut på høring. Høringsfristen er 1. desember.
Kirkerådet har oppfordret alle kirkelige organer om å uttale seg innen 15. oktober.
Kirkemøtet 13. - 19. november skal uttale seg og ønsker å lytte til andre kirkelige
organer. Høringsuttalelsene fra disse vil utgjøre et viktig grunnlagsmateriale for
Kirkemøtets behandling.
Jeg vil anbefale at man bruker noe tid på å sette seg inn i Kirkerådets veiledning.
Stat-kirke-utvalgets forslag og drøftinger finnes i kap. 5 - 9 i utredningen. Hvilke deler
av utredningen de ulike spørsmål er relatert til finnes på første side i Kirkerådets
veiledning.
Jeg anser særligspørsmål7 og 8 som viktigefor fellesrådet.
SP 7.
Erfaringenpå landsbasisviser at den lokalegravferdsforvaltningen
jevnt over er
preget av kvalitetog bred kompetanse,og man kjennertil få klager på
gravferdsforvaltningen
. De kirkeligeorganerhar nå i ti år hatt erfaringi å ha to ulike
roller; både som et kirkeligorgan med ansvarfor kirkeligeoppgaver,og en rolleder
de på oppdragfra lovgiverløser en offentligog allmenn oppgavefor alle innbyggere.
Fratas man denne oppgaven så vil det rasere grunnlaget for de mange kirkelige
stillinger. Ellers i samfunnet så arbeider man nå for å få stillinger som er store nok å
leve av. Fjerner man muligheten for kombinasjonsstillingen
kirketjener/kirkegårdsarbeider, vil man sitte igjen med mange små kirketjenerstillinger
som det vil bli vanskelig å få besatt. Noe man ser skjer med klokkerstillingene.
Alternativet vil være ansatt i fellesråd som kirketjener og kommune. Med den
uheldige følgen at man får to arbeidsgivere å forholde seg til.
Sp. 8.
Når det gjelder kirkebyggene så bør disse fortsatt være soknets eiendom. Staten bør
inn å ta et større økonomisk ansvar for vedlikehold av kirkene. Det er urimelig at
kommunen skal sitte med et eneansvar for vedlikehold av bygg, som har nasjonal
interesseholdes ved like.
Etter min mening bør staten gå inn og ta et økonomisk eneansvar for
middelalderkirker, og et delansvar for listeførte kirker. I tillegg bør staten inn å gi en
mindre økonomisk støtte til de øvrige kirker.

Jeg stiller meg i hovedsak bak Steinland sitt forslag til høringsuttalelse, men ber
fellesrådet vurdere følgende tillegg til pkt. 3 og 4.
Pkt. 3
Kirka har verdifullkompetansepå dette området,og undersøkingerviser at brukerne
er godt fornøydmed hvordankirkaforvaltergravferdsordningen.
Pkt. 4
Staten må gå inn og ta et økonomisk eneansvar for middelalderkirker, og et
delansvar for listeførte kirker. I tillegg bør staten inn å gi en mindre økonomisk støtte
til de øvrige kirker.

Innstilling
Sunndal kirkelige fellesråd vedtar Steinland sitt forslag til høringsuttalelse, med tillegg
fremmet av kirkevergen.
Pkt. 3
Kirka har verdifullkompetansepå dette området,og undersøkingerviser at brukerne
er godt fornøyd med hvordankirkaforvaltergravferdsordningen.
Pkt. 4
Staten må gå inn og ta et økonomisk eneansvar for middelalderkirker, og et
delansvar for listeførte kirker. I tillegg bør staten inn å gi en mindre økonomisk støtte
til de øvrige kirker.

Møtebehandling
Fellesrådet bestemte seg for å lage en tekstlig høringsuttalelse.
Kirkevergen endret sitt tilleggsforslag pkt. 4. siste setning til.
I tillegg bør staten gi økonomisk støtte til de øvrige kirker.
Innstillingen lyder da:
1.
Sunndal Kyrkjelege Fellesråd ønskjer å oppretthalde Den Norske Kyrkja som
ei statskyrkje. Dette bør primært skje gjennom forankring i Grunnlova, men
kan og skje gjennom forankring i ei særlov.
2.
Det offentlege må finansiere kyrkja si verksemd. Staten må ha ei hovudrolle i
finansieringa.
3.
Fellesråda må fortsatt ha ansvaret for gravferdsforvaltninga som i dag. Den
fungerer godt og er nært knytt til kyrkjebygga. Grunnlaget for mange
kyrkjelege stillingar vil falle bort dersom gravferdsforvaltninga blir overført til
kommunane. Kyrkja har verdifull kompetanse på dette området, og
undersøkingar viser at brukarane er godt nøgd med korleis kyrkja forvaltar
gravferdsordninga.
4.

Det er inga tvil om at kyrkjebyggene tilhører sokna. Også for framtida må drift
og vedlikehald av kyrkjene være fellesråda sitt ansvar. Staten må gå inn og ta
eit økonomisk aleineansvar for middelalderkyrkjene, og eit delansvar for

5.

listeførte kyrkjer. I tillegg bør staten gje økonomisk støtte til dei øvrige
kyrkjene.
Fellesråda må også i framtida ha ei sjølvstendig økonomi og ha ansvaret som
kyrkjeleg arbeidsgjevar.

Bjørn Hovde la frem en alternativt forslag.
1.
Sunndal kyrkjelege fellesråd ønskjer å avvikle Den Norske Kyrkja som ei
statskyrkje.
2.
Det offentlege bør gje økonomisk støtte til kyrkja. Om det i tillegg skal være
medlemsavgift kan kyrkja sjølv bestemme.
3.
Fellesråda bør ha ansvar for dei gravplassane som ligg inntil kyrkjebygg.
Kommunen kan i tillegg etablere kommunale gravplassar.
Forslaget ble satt opp mot innstillinga.

Vedtak
Innstillinga ble vedtatt med 7 stemmer, mot 1 stemme for forslaget til Bjørn Hovde.

