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MØTEBEHANDLING

Svein Tømmerdal orienterte om at han ville stemme blankt, siden han som
kommunal representant skal være med og vedta en uttalelse fra Ålesund kommune.
Fellesforslag:

Ålesundkirkeligefellesrådsenderdet utfylteskjemaetsomsittsvartil
Kirkedepartementet.
Avstemming:
Det ble stemt punktvisover de ulikesvaralternativi skjemaet til høringsinstansene:
Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans :

Ålesund kirkelige fellesråd

Type høringsinstans :

Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd

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

Staten bør føre en tros- og livssynspolitikk som er aktivt støttende overfør tros- og
livssynsorganisasjoner , og som unngår urettmessig forskjellsbehandling mellom disse
organisasjonene.

2. Den norske kirke som statskirke:
Bør fortsette
Bør avvikles

4 st.

Vet ikke / ønsker ikke å svare

2 st.

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Lov om trossamfunn
Vet ikke / ønsker ikke å svare

4 st.
2 st.

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Gjennom medlemsavgift

Medlemsavgiftmed noe støtte fra det offentlige
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
Offentlig finansiering uten medlemsavgift
Vet ikke / ønsker ikke å svare
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5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?
Valgordningene bør være som i dag
2 st.

Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organ 1 st.
Vet ikke I ønsker ikke å svare

3 st.

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)
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
Vet ikke / ønsker ikke å svare

2 st.
2 st.

3 st.
3 st.

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen
Vet ikke / ønsker ikke å svare

2 st.
2 st.
2 st.

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

2 st.

1 st.

3 st.

Fellesforslagetble vedtatt med 6 mot 0 stemmer.
VEDTAK

Ålesund kirkeligefellesrådsenderdet utfylteskjemaetsom sitt svar til
Kirkedepartementet.
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Fellesrådet har med dette gitt følgende uttalelse:
1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?
Svar:

Staten bør føre en tros- og livssynspolitikk som er aktivt støttende overfør tros- og
livssynsorganisasjoner, og som unngår urettmessig forskjellsbehandling mellom disse
organisasjonene.

2. Den norske kirke som statskirke:
Bør avvikles
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

4. Hvordan bor Den norske kirke finansieres?
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?
Vet ikke / ønsker ikke å svare

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)
De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på;
så som demokrati, rettstaten og menneskerettighetene
Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke

Vet ikke / ønsker ikke å svare
7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Vet ikke / ønsker ikke å svare
8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Vet ikke / ønsker ikke å svare
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HØRINGSUTTALETIL STAT-KIRKE-UTREDNINGA
UTREDNING
Vedlegg:

1. Skjema- spørsmåltil høringsinstansene.
Innledning

Fellesrådet blant høringsinstansene til innstillingafra stat-kirke-komiteen (Gjønnesutvalget).Høringsfristener 1. desember2006.
Et sammendrag av innstillinga er tidligere sendt/delt ut til medlemmene i fellesrådet,
sammen med høringsbrevet med spørreskjema fra departementet. Saka var også
drøftet i fellesmøtet med Ålesund formannskap 12.09., på bakgrunn av innledning
ved ass. kirkeverge Arne Waiderhaug.

Det antas videre at spørsmåleneer drøftet i det enkeltesokneråd,som også er
høringsinstanser.
Høringsuttalen kan ha form av ei avkryssing i skjemaet som departementet har sendt
ut (evt. sammenmed korte kommentarerpå enkeltepunkter),eventueltogså en fritt
utformet uttalelse.
Spørsmål til høringsinstansene (skjema for avkryssing).
Det vil kunne være uenighet blant medlemmene i fellesrådet på mange punkter det

skal tas stilling til. I avkryssingsskjemaet som består av 8 punkter, - 7 av dem med
gitte svaralternativer - kan det derfor være fornuftig at fellesrådet foretar ei
avstemmingpunkt for punkt.
Unntaket her er punkt 1: Hvilkeoverordnede prinsipper bør ligg til grunn for tros- og
livssynspolitikken?- Her er det ikke gitt ferdig utformedesvaralternativ.Kirkevergen
foreslår her følgende formulering:

Staten bør føre en tros- og livssynspolitikksom er aktivt støttendeoverfor trosog livssynsorganisasjoner,og som unngårurettmessigforskjellsbehandling
mellom disse organisasjonene.
Høringsuttalelse.

Dersom fellesrådet i tillegg ønsker å vedta en fritt utformet uttalelse, foreslår
kirkevergen at denne blir basert på uttalelsen som er avgitt av Kirkeligarbeidsgiverog intereseorganisasjon (KA),vedtatt av KAs landsråd 20. og 21.september. Hele
uttalelsen finnes gjengitt på KAs nettsider (www.ka.no).Det følgende er et redigert
utdrag, der det er lagt særlig vekt på momenter som berører fellesrådenes situasjon,
men der også en del allmenne synspunkt er tatt med. Det er viktig å merke seg at

forslaget til uttalelse knytter seg til bestemte svaralternativer på noen av spørsmålene
i avkryssingsskjemaet.
Kirkevergen foreslår at fellesrådet avgir denne uttalelsen:
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Ålesund kirkelige fellesrådmenerat ei framtidigendringav dagens
kirkeordning må bidra til å styrke Den norske kirkes muligheter til å fungere
som en åpen, inkluderende og landsdekkende folkekirke med bred
oppslutning og en demokratisk forankret styringsstruktur.
Fellesrådet anbefaler en videreføring av utviklingen av en gradvis løsrivelse av

Den norske kirke fra staten. Dette kan gjøres uten et brått og kategorisk
tradisjonsbrudd, gjennom ei videreføring av en gradvis reformprosess i forhold
til nåværende lovgiving.

De områdersom peker seg ut for reformerog økt kirkeligselvstendighet,er
først og fremst områder som knytter seg til ytre rammebetingelser; økonomi,

tilsettingsordninger(biskoperog proster),og organisering(enheterog
arbeidsgiverforhold).

Kirkenpå nasjonaltnivå må få status som selvstendigrettssubjekt,slik
lokalkirkelige organer fikk det ved lovrevisjonen i 1996. Den norske kirke bør

fortsatt gis ei forankringi Grunnloven,selv om det må foretasendringeri flere
av Grunnlovensparagrafer.
På lokalt nivå bør dagens ordning med felles styringsorganer for flere sokn i
en kommuneutikles videretil også å kunne omfattesokn i flere kommuner.
Det må etablereet enhetligarbeidsgiveransvarfor alle lokalkirkeligansatte, på
et nivå som er nær soknene,men samtidigstort nok til at arbeidsgiveransvar
og ledelse kan ivaretaspå en profesjonellmåte. Fellesrådetvil advare mot en
løsning der arbeidsgiveransvaret legges på nasjonalt nivå, slik Gjønnesutvalget antyder.

Finansieringsordningenbør fortsatt væreen kombinasjonav statlige og
kommunaletilskudd,men det må sikres et mer enhetlignivå mellom
kommunerog landsdeler,og nivået må væreså høgt at ressurssituasjonenblir
forsvarlig.Det er ønskeligat kommunenehar et særskiltansvar for å
finansierebygging,drift og vedlikeholdav kirkebyggene,men soknet må
fremdelesvære eier av kirkene.Samtidigmå vedlikeholdetav frededeog
verneverdigekirker sikres særskiltgjennomstatlige tilskudd.
Kirken lokalt bør fremdelesha ansvarfor gravferdsforvaltningen.
Dette er en
oppgavekirken har vist seg i stand til å ivareta overforalle innbyggere,
uavhengigav medlemskapi tros- eller livssynssamfunn.
INNSTILLING
Saka legges fram uten særskilt forslag til vedtak.
Ålesund, 18.10.2006
Atle Sandnes
Kirkeverge
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