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2006 og

Staten og Den norske kirke - HØRINGSUTTALELSE
Navn på høringsinstans :

Hamar kirkelige fellesråd

Type høringsinstans
Fl Kommune
X 0 Menighetsråd/ kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Prost/biskop
0 Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
0 Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
0 Annen offentlig instans
0 Annen privat instans

1. Hvilke overordnede

prinsipper

bor ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?

Svar:
Hamar kirkelige fellesråd (HKF) mener det er viktig at en fremtidig endring av vår
kirkeordning bl.a. ivaretar
• tros- og livsynsfrihet i kongeriket, samtidig som nasjonens kulturelle, politiske og
samfunnsmessige basis uløselig er knyttet til Den norske kirkes dominerende
posisjon som folkekirke og folkets kirke.
• at Den norske kirke derfor må gis mulighet for å utvikle folkekirken på basis av
hva kirken er og skal være
• at de endringsprosesser som Den norske kirke har vært igjennom, må fortsette
innenfor rammene av en endret/ny kirkeordning.
• at det kirkelige demokrati må utvikles til bedre å ivareta alle kirkens medlemmer
• at den norske kirke som en av de viktigste kulturbærere i vårt samfunn
videreutvikles inn i en ny multireligiøs og multikulturell tid
Slik Gjønnesutvalget har fremlagt sin innstilling, ser Hamar kirkelig fellesråd det som
nødvendig å utrede bedre på hvilken måte flertallsinnstillingen fra utvalget kan
virkeliggjøres. HKF viser her bl.a. til KA's høringsuttalelse vedrørende disse spørsmål.
HKF ønsker derfor at utviklingen av Den norske kirke fortsetter på basis av en endret
grunnlov, samtidig som flertallsforslaget fra Gjønnesutvalget utredes grundigere mht kirkens
fremtidige organisering, kirkelig demokrati og styring, kirkens økonomi osv.
På lengre sikt - i en ny fremtidig (og bedre utredet) kirkeordning ser HKF for seg at Den
norske kirke godt kan være forankret i egen lov vedtatt av Stortinget, samtidig som
kongerikets grunnleggende politiske så vel som kristne og humanistiske verdigrunnlag slås
fast.
HKF ønsker fortsatt offentlig finansiering av kirken, og at gravferdsforvaltningen forblir
under kirkens ansvar. Heller ikke er det ønskelig med en endring av eiendomsforholdene
vedrørende kirkebyggene, men det er nødvendig med en videreutvikling av et statlig
medansvar økonomisk for den kulturarv og -skatt kirkebyggene utgjør.

2. Den norske kirke som statskirke:
X Fl Bør fortsette
Bør avvikles
Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. 1 hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?

o

X
Grunnloven
0 Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Lov om trossamfunn
Vet ikke / ønsker ikke å svare
4. Hvordan

bør Den norske kirke finansieres?

Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
0 Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
X Fl Offentlig finansiering uten medlemsavgift
Vet ikke / ønsker ikke å svare

o

5. Hvordan

bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen

avvikles?

X 0 Valgordningene bør være som i dag
Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
Vet
ikke / ønsker ikke å svare
Fl

o

Eventuelle andre ordninger:
KOMMENTAR:
DET MÅ ARBEIDES VIDERE MED TILTAK SOM STYRKER DET KIRKELIGE
DEMOKRATI SLIK AT MAN OPPNÅR ØKT DELTAKELSE OG INVOLVERING
BESLUTNINGSPROSESSENE
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
X r-] Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
LI Det humanistiske verdigrunnlaget
At Den norske kirke er en evangelisk -luthersk kirke
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
0

Eventuelt annet:

I

7. Hvem bor ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
X [1 Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen
[ Vet ikke / ønsker ikke å svare
8. Hvem bor eie og forvalte kirkebyggene?
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
o
X o Den lokale kirke bør eie kirkebyggene , og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret
[] Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

