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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans: Elverum kirkelige fellesråd
Type høringsinstans

X

Kommune
Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømme
Prost/biskop
Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Frivilling organisasjon innenfor Den norske kirke
Annen offentlig instans
Annen privat instans

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- o livssynspolitikken?
Svar: En framtidig endret kirkeordning må styrke Den norske kirkes muligheter til å
fungere som en åpen, inkluderende og landsdekkende folkekirke med bred oppslutning og
en demokratisk forankret styringsstruktur.
Fellesrådet mener en løsrivelse fra staten vil svekke disse mulighetene og gi et dårligere
grunnlag for kirkens tjenester for mennesker i lokalsamfunnet. Vi går i stedet inn for
videreføring av de reformer som allerede er i gang.

2. Den norske kirke som statskirke
X

Bør fortsette
Bør avvikles
Vet ikke / ønsker ikke å svare

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
X

Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Lov om trossamfunn
Vet ikke / ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den nroske kirke finansieres?

X

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

5. Hvordan bør valgordnin
X

egne og demokratiet være dersom statskirkeordningen avvikles?

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

Eventuelle andre ordninger:

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?

X

Ingen tillegg
De politiske prinsipper som statsforvaltningen bygger på; så som demokrati,
rettsstaten 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

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
[_1x_11Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig FR)
Kommunen
Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

X

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

Elverum kirkelige fellesråd
Høring om forholdet mellom Staten og Den norske kirke
Vedlegg til skjema med spørsmål til høringsinstansene

Overordnede synspunkter
En framtidig endret kirkeordning må styrke Den norske kirkes muligheter til å fungere som en
åpen, inkluderende og landsdekkende folkekirke med bred oppslutning og en demokratisk
forankret styringsstruktur.
Fellesrådet mener en løsrivelse fra staten vil svekke disse mulighetene og gi et dårligere grunnlag
for kirkens tjenester for mennesker i lokalsamfunnet. Vi går i stedet inn for videreføring av de
reformer som allerede er i gang.

Forvaltningsmessige spørsmål
Forvaltningen av kirker
Kirkebyggene i Elverum er i stor grad reist ved hjelp av innsamlede midler og dugnadsinnsats.
Tre av de fem kirkene er av Riksantikvarens kategorisert som "særskilt bevaringsverdige". Fordi
kirkebyggene representerer en svært viktig del av vår kulturarv, må en framtidig finansieringsordning være slik innrettet at vedlikeholdsbehovet på kirkene er sikret. Fordi vi har vanskelig for
å se at den lokale kirken kan makte vedlikeholdsbyrden alene, må det å ta vare på kirkene
finansieres gjennom offentlige bevilgninger. Hvorvidt dette skal foregå med hovedsakelig
kommunale midler, eller om Staten bør komme sterkere på banen, har vi ingen klare meninger
om.

Fellesrådet mener kirkene må forbli soknets eiendom og forvaltes av dette. Dette grunnsynet
bygger på den solide forankringen som kirkebyggene har i lokalsamfunnet. Å endre dette
eierskapet vil innebære en uheldig pulverisering av ansvaret for bygningene. I neste omgang vil
det kunne medføre rot og dårlig praksis i forhold til de forventningene som lokalbefolkningen
faktisk har til kirkebygget sitt. Vi mener dette grunnsynet ikke er til hinder for utvikling av en
stadig mer åpen og inkluderende folkekirke.
Kirken skal ivareta arven med kirkelige handlinger som er forankret i den kristen tradisjon.
Gravferdsforvaltning
En god gravferdsforvaltning forutsetter bred kompetanse innenfor ulike grøntfaglige og tekniske
fagområder. Samtidig kreves det stor kompetanse innenfor kultur, religion, ritualer, symboler,
sorg og andre områder som handler om å møte forskjellige folk med innsikt og forståelse. Vi
erfarer at vår lokale kirke møter disse utfordringene på en måte som sikrer likebehandling og
verdighet for alle livssyn og kulturer, og ser derfor ingen problemer med å videreføre dagens
ordning. Åpningen som gis i dagens lovverk til å avtale en overføring av drifts- og vedlikeholdsansvaret for kirkegårdene til kommunen, gir rom for eventuelle andre løsninger.

Å sørge for nøtrale seremonirom for andre trossamfunn eller trosnøytrale organisasjoner vil være
en ikke-kirkelig oppgave tillagt kommunen.
Finansiering av kirken som tjenesteyter
Den lokale kirken er en betydelig offentlig tjenesteyter. Det vi holder på med har flere viktige
berøringspunkter med kommunens egen tjenesteyting. Den norske kirke i Elverum har en solid
forankring i lokalbefolkningen, og vi mener det vil være god økonomi og av stor strategisk
betydning at hoveddelen av den lokale kirkens virksomhet også i fortsettelsen finansieres over
kommunebudsjettet. Offentlig finansiering inneholder "mekanismer" som fordrer samarbeid om
felles interesser som befolkningen har. Med et skille mellom Staten og kirken vil dagens tette og
etter vår mening fruktbare samarbeid med det lokalpolitiske miljøet vil opphøre. Vi mener
dessuten at den lokale kirken, ut fra sin rolle som tjenesteyter i lokalsamfunnet, fortjener å ha en
størst mulig grad av forutsigbarhet på økonomisiden. En overgang til medlemsfinansiering vil
kunne stille den lokale norske kirke i en meget vanskelig situasjon i forhold til de utfordringer
den står overfor.

