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Kultur- og kirkedepartementet
Kirkeavdelingen
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Hamarøy 03.11.06

Staten og Den norske kirke - høring
Hamarøy menighetsråd avga svar på høringspørsmålene under sitt møte den 1.11.06 sak nr.
MR 27/06.
Høringssvar følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Hamarøy menighetsråd
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Tanja Knutsen
Kirkeverge

Kopi: post.kirkerådet@kirken.no

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans :

Sør-Hålogaland bispedømme,
Hamarøy Menighetsråd (menighets - og fellesråd)
Hamarøy 01.11.2006

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

•

•

•

Hamarøy menighetsråd mener at tros- og livssynsfriheten i Norge er godt ivaretatt
gjennom dagens statskirkeordning. Bevissthet på egne verdier må ikke ses på som en
trussel, men som en forutsetning for toleranse og et inkluderende samfunn. Idealet om
livssynsnøytralitet bør etter vårt skjønn gjennomtenkes på nytt i lys av religionenes
stadig større betydning i befolkningen.
Statskirken betyr mye for et stort flertall i vårt lokalsamfunn og i landet for øvrig.
Hensynet til andre tros- og livssynssamfunn må ikke føre til at positive verdier for et
stort flertall ikke kan videreføres. Fra vårt ståsted ser vi ingen vesentlige forhold som
gjør endring av dagens ordning påkrevet.
Hamarøy menighetsråd frykter at en ny ordning vil svekke både kirkens stilling i
folket, og føre til store økonomiske forskjeller mellom ressurssterke og ressurssvake
menigheter. Vi ønsker ikke å gi vår tilslutning til omfattende endringer uten at
konsekvensene er tydelig utredet på forhand. Vi mener at hensynet til Den norske
kirke som trossamfunn er godt ivaretatt gjennom dagens ordning. Vi mener også at
Kongens utnevnelse av biskoper i kirkelig statsråd også i fremtiden vil ha betydning
for å sikre større mangfoldet i kirken.

1. Hvilke overordnede

prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?

Svar:
Ingen må hindres i å velge bestemte livssyn eller tvinges til bestemte livssynsvalg.
Livssynssamfunn må ha frihet til å drive sin virksomhet i tråd med sin egenart. Staten må se
på religionsutøvelse som noe verdifullt, og aktivt gi støtte gjennom rammebetingelser og
tilskuddsordninger. Slik kan verdier som felleskap, solidaritet, toleranse og omsorg styrkes i
samfunnet.

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

o

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Fl
Q
Q
X
Fl

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

Svar:
Selv om kirken i dag ikke har en ordning med medlemsavgift så tar mange av kirkens
medlemmer et stort økonomisk medansvar. Det samles inn betydelige beløp til diakoni,
misjon, undervisning, barne- og ungdomsarbeid og investeringsprosjekter tilknyttet kirkene.
Dette gjøres gjennom givertjeneste, ofringer, basarer og økonomiaksjoner. Dersom en økt del
av kirkens virksomhet lokalt skal finansieres av medlemsavgift tror vi det vil svekke mye
annet verdifullt arbeid.

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?
0 Valgordningene bør være som i dag
X Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
0 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)
Q Ingen tillegg
X De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene
X Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Fl Det humanistiske verdigrunnlaget
Fl At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
Fl Vet ikke / ønsker ikke å svare

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
X Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen
Vet ikke / ønsker ikke å svare

Svar:
•
•
•

De fleste steder i landet ligger kirkegården i tilknytting til kirken. Det vil på disse
stedene oppleves svært merkelig å løsrive gravferdsforvaltningen fra kirken.
Religiøse, kulturelle og seremonielle spørsmål er vevd tett sammen med tekniske
og administrative spørsmål.
Det er stor tilfredshet med kirkens forvaltning av gravferdsordningen også fra
mennesker som tilhører andre tros- og livssynsamfunn. Vi tror ikke at en
kommunal forvaltning vil kunne gjøre dette arbeidet bedre.

8. Hvem bor eie og forvalte kirkebyggene?
0 Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
X Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret
Q Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

Svar:
For å få til en best mulig og helhetlig kirkelig forvaltning er det viktig at den lokale kirken
både er et eget rettssubjekt som i dag og at den også eier kirkebyggene.
Like viktig er det at kommunen, begrunnet i folkekirketanken og lokalsamfunnets
medansvar, har det økonomiske ansvaret, slik som i dag.

