
DEN NORSKE KIRKE
Hof kirkelige fellesråd

Kultur- og kirkedepartementet
Kirkeavdelingen
Postboks 8030 Dep
0030 Oslo

Arkivkode  Deres ref . Vår ref.
008.0 Jnr. 93/06

STATEN  OG DEN NORSKE KIRKE  -  HØRING

acc6oSl l

Dato

18.10.2006

Hof menighetsråd  /  fellesråd avgir med dette sin høringsuttalelse til utredningen i
NOU 2006:2.

Hof menighetsråd ønsker videreført en åpen og inkluderende folkekirke. Dette reflekteres i
menighetsrådets hovedmål for sin virksomhet:

KIRKEN FOR ALLE
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1. Overordnede  prinsipper som bør ligge  til grunn for  tros- og  livssynspolitikken:

Hof menighetsråd ønsker at staten/ det offentlige fører en aktivt støttende religions- og
livssynspolitikk, samtidig som religionsfriheten ivaretas. Dette ønsker rådets flertall
videreutviklet innenfor en lovforandret folkekirke. Rådets flertall  mener  kirken bør være et
eget rettssubjekt som selv fastsetter sitt læregrunnlag og utnevner  sine  biskoper. Et mindretall
opplever at statskirkeordningen har ivaretatt disse forholdene på en god måte. Hele rådet
mener at kirkeøkonomi bør være et offentlig ansvar, helt eller delvis. Historie, tradisjoner og
det høye antall medlemmer, tilsier at Den norske kirke gis en særlig tilknytning til staten
gjennom en lovforankring. I det følgende knyttes korte kommentarer/ presiseringer til
statsrådens spørreskjema:

2. Den norske kirke som statskirke:

Et flertall på 4 ønsker at den bør avvikles i nåværende form.
Et mindretall på 3 ønsker at kirken fortsetter som statskirke.
Et mindretall på 1 vet ikke/ ønsker ikke å svare

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

Et flertall på 5 ønsker en egen kirkelov vedtatt av Stortinget.
Et mindretall på 3 ønsker Grunnlovsforankring.
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4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

Et flertall på 6 ønsker støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
Et mindretall på 2 ønsker offentlig finansiering uten medlemsavgift

Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?

Et enstemmig vedtak om at man ønsker å øke bruken av direkte valg til
kirkens besluttende organer

I Hof har man gjort gode erfaringer i forhold til valgoppslutning ved å legge
menighetsrådsvalg samtidig med stortingsvalg høsten 2005.

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?

Et flertall på 7 ønsker formuleringen
"det kristne og humanistiske verdigrunnlaget".

4 ønsker i tillegg formuleringen
"de politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som
demokrati, nettstaten og menneskerettighetene.

Hele rådet ønsker formulering
"at Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke".

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Et flertall på 4 ønsker den lokale kirke
Et mindretall på 3 vet ikke/ ønsker ikke å svare
Et mindretall på 1 ønsker kommunen

Det er viktig å presisere at det uansett ordning må være et tett samarbeid
mellom kommune og kirke på dette området, fordi kirkegårder/ gravlunder i
svært mange kommuner ligger i nær tilknytning til kirkebygg.
Det bør være åpent for å inngå lokale avtaler mellom kommune og kirke
vedrørende hvem som har det daglige ansvar for kirkegårdsforvaltningen.

Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

Et flertall på 7 ønsker at den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen/
det offentlige bør ha det økonomiske ansvaret.
Et mindretall på 1 vet ikke/ ønsker ikke å svare.
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Hof menighetsråd har to sogn, men har fatt godkjent prøveordningen med ett felles
menighetsråd på tvers av eksisterende sogn. Menighetsrådet har også fellesrådets funksjoner,
og kommunens representant har derfor avgitt stemme i høringen.

Vedlagt følger tilsendt skjema i utfylt stand.

Med vennlig hilsen

Hilde Hem

Kirkevergen i Hof

Tlf.:33 05 98 00 l 91 76 62 69
e-post :  kirkevergenAhof. kirken.no
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål  til høringsinstansene

Navn  på høringsinstans:

Type høringsinstans

fl Kommune
®  Menighetsråd/ kirkelig fellesråd/ bispedømmeråd

Prost/ biskop
n Tros-  eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
fl Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
fl Annen offentlig instans
fl Annen privat instans

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

Svar:
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2.  Den norske kirke som statskirke:

[] Bør fortsette
Bør avvikles '

[] Vet ikke /  ønsker ikke å svare

3. 1 hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?

[] Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

[ Lov om trossamfunn
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke  finansieres?

[} Gjennom medlemsavgift
Q Medlemsavgift  med noe støtte fra det offentlige

,. Støtte  fra det offentlige og med noe medlemsavgift
[] Offentlig finansiering uten medlemsavgift
n Vet ikke /  ønsker ikke å svare



5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?

fl Valgordningene bør være som i dag
Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer

] Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:
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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

Eventuelt annet:
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7. Hvem bør ha  ansvaret for gravferdsforvaltningen?

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

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

] Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Ø 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


