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STATEN  OG DEN NORSKE KIRKE - HØRING

Hamarøy formannskap har i møte 30.nov. 2006 behandlet høringsdokumentet om
statskirkeordningen.

Formannskapet gir sin tilslutning til den hovedkonklusjon Hamarøy menighetsråd har gjort i
møte 1.11.06 sak  MR 27/ 06. Oversendt departementet i brev av 3.11.06.

Videre vil  formannskapet særlig understreke følgende forhold:
Kirken har - i sin nåværende form - svært stor betydning i lokalsamfunnet i Hamarøy.

Kirken representerer i høyeste grad og bidrar til det som fra det politiske Hamarøy nylig er
utmeislet som hovedmål for lokalsamfunnet:  Hamarøy skal være et samfunn i utvikling -
basert på opplevelse, fellesskap og trivsel!

Det er også formannskapets vurdering at kirken - med sin nåværende organisasjonsform - er
en av de mest sentrale kulturbærerne i lokalsamfunnet - langt ut over det som representerer
det kristne og det forkynnende. I Hamarøysamfunnet er kirken en kirke for alle.
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Kirken i Hamarøy har over flere år satset tungt på ungdomsarbeid, og er nå inne i det
nasjonale Trosopplæringsprosjektet - et prosjekt som i vår kommune har blitt utvidet til å
også være et tilbud av mer generell art for de samme målgrupper. Dette arbeidet har delvis
vært finansiert av kommunale midler.

På bakgrunn av ovenstående momenter og argumenter er det Hamarøy formannskaps
oppfatning at den ordning vi har i dag bør videreføres. For de mindre lokalsamfunnene ser
man vanskelig hvordan andre ordninger skal kunne fungere like godt.

Med vennlig hilsen for Hamarøy formannskap

klin Eidsvik - -
rådmann
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