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STATEN  OG DEN NORSKE KIRKE - HØRING
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Hattfjelldal menighetsråd har behandlet denne saken i sitt møte den 16. november 2006,
menighetsrådssak F-19/06.

I Norge har kirken vært en del av, og preget norsk kultur gjennom mange hundre år.
Statskirkeordningen definerer Norge som en kristen nasjon, og det gir oss en identitet som
kjennes trygg for de fleste.

Vi ønsker å bevare en åpen og romslig folkekirke som ivaretar kulturelle og etiske
grunnverdier. Der er det plass til alle, ikke bare for dem som har en sterk religiøs
overbevisning, men også for alle dem som ønsker å ha en verdiforankring i den kristne moral
og tradisjon. Dette gjenspeiles i at 85% av Norges befolkning er medlemmer av Den norske
kirke. I dag ivaretar folkekirken de etiske og kulturelle grunnpilarene vårt samfunn bygger på.

Kirkens forankring i Staten er en garanti for at vi har en kirke som utvikler seg i pakt med
samfunnet for øvrig. Vi vet ikke hvor Den norske kirke hadde vært i dag, uten Statens
innflytelse, f. eks. om kvinnelige prester og biskoper hadde vært en like naturlig del av den.
( Hadde det ellers vært noen diskusjon om homofiles rettigheter innen kirken?)

Det er viktig at vi blir medlemmer av kirken ved dåpen. Dette gir en tilhørighet man kan
benytte seg av, eller velge bort. Kirken blir på den måten allemannseie. Den er tilgjengelig
ved de anledninger i livet man har behov for den. I alle kulturer har man seremonier ved
viktige milepæler i livet; ved overgangen fra barn til voksen, inngåelse av ekteskap, og ikke
minst ved død. Vi tror at mange kjenner trygghet ved å være medlemmer av kirken, og selv
om dette medlemskapet i store deler av livet kan være nokså passivt for mange, gir det
trygghet.

At Norge har en statskirke og dermed en statsreligion føles riktig. Det gir oss en identitet og
verdiforankring, ikke bare religiøst, men også kulturelt. Dette er spesielt viktig i dag, i vårt
stadig mer flerkulturelle samfunn. Det er viktig at vi i vårt møte med andre kulturer har et
eget, trygt ståsted. Når vi er trygge på egen identitet, kan vi møte andre kulturer med åpenhet
og respekt. Det gir også folk fra andre kulturer en trygghet å møte en nasjon med grunnfestede



verdinormer. Tydelighet skaper trygghet hos oss selv, og hos de som har en annen kulturell og
religiøs bakgrunn.

Et argument for å skille kirke og stat har vært at kirken har behov for reformer. Men når vi ser
hvilke reformer som har skjedd i kirken i løpet av de siste 20-25 årene, mener vi ikke at det er
noe argument for å skille kirke og stat. Fortsatte reformer tror vi vil være fullt mulig innenfor
den eksisterende ordningen.

Vedtak i sak F -19106:

"Menighetsrådet  støtter alternativ  1: Grunnlovforankret folkekirke  og mener at en
videreføring  av nåværende kirkeordning vil være det  bestefor vårt land og folk. "

Vedtaket  var enstemmig

Hattfjelldal, den 16. november 2006
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål  til høringsinstansene

Navn på  høringsinstans :  Sør-Hålogaland bispedømme

Hattfjelldal Menighetsråd (menighets -  og fellesråd)

Hattfjelldal den 16.  november 2006

Type  høringsinstans

[] Kommune
X Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
fl Prost /biskop
0 Tros-  eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
0 Frivillig  organisasjon innenfor Den norske kirke

Annen offentlig  instans
Q Annen privat  instans

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

Svar:
FN's menneskerettighetserklæring
Kirken må være en åpen og inkluderende folkekirke
Samtidig som vi mener at nåværende kirkeordning i hovedtrekk bør videreføres, vil vi
samtidig gi uttrykk for at det må føres en politikk overfor mennesker med andre
livssyn som gir dem trygghet til å kunne drive sin virksomhet i tråd med sin egenart.
Menneskerettene og andre livssyn må ikke krenkes

2. Den norske kirke som statskirke:

X Bør fortsette

fl Bør avvikles

Fl 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 norske kirke finansieres?

0 Gjennom medlemsavgift
Q Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige

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



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

X Valgordningene 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?

(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)

fl Ingen tillegg
X De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og

menneskerettighetene
X 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:  Støtter ev .  denne formuleringen  (NOU 2006:2, kap . 5.6.1., s.103):

"Denne Grundlov skal sikre Demokrati ,  Retsstat og Menneskenes iboende og ukrænkelige
Rettigheter.
Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den kristne og humanistiske  Arv forbliver
Statens Værdigrundlag. "

7. Hvem bor ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

X Den lokale kirke  (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
0 Kommunen
Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

Den lokale  kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
X Den lokale kirke bør eie kirkebyggene ,  og kommunen bør ha det økonomiske ansvar

Kommunen  bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Vet ikke  / ønsker ikke å svare


