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l 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 står folkekirken for de etiske og kulturelle grunnpilarene vårt samfunn bygger på.
Kirkens forankring i Staten medvirker til at vi har en kirke som utvikler seg i pakt med samfunnet for øvrig.

Det er viktig at vi blir medlemmer av kirken ved dåpen. Kirken blir på den måten  allemannseie.

l alle kulturer har man seremonier ved viktige milepæler i livet; ved overgangen fra barn til voksen, inngåelse av
ekteskap, og ikke minst ved død. Hos oss er det i hovedsak kirken som ivaretar disse seremoniene.

Mange kjenner trygghet ved å være medlemmer av kirken. Selv om dette medlemskapet i deler av livet kan være
nokså passivt for mange, gir medlemskapet tilhørighet og tilgjengelighet til folkekirken.

At Norge har en statskirke og dermed en statsreligion er viktig. Det gir oss 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 mennesker fra andre kulturer trygghet å møte en nasjon
med grunnfestede verdinormer. Tydelighet skaper trygghet hos en 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 at det ikke er noe argument for å skille kirke og
stat. Fortsatte reformer tror vi vil være fullt mulig innenfor den eksisterende ordningen.

Kirken har tradisjon og kunnskap i forvaltning av kirkegårdene. Ofte er kirkegårdene anlagt rundt eller i nær
tilknytning til kirken. Med flere parter involvert i drift av eiendommen, vil det oppstå uklarheter og gi
vanskelige ansvarsforhold. Kirken bør fortsatt ha ansvar for kirkegårdene.

Hemnes kirkelige fellesråd går inn for en videreføring av dagens kirkeordning.
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til  høringsinstansene

Navn  på høringsinstans :  Hemnes kirkelige fellesråd

Type høringsinstans

n Kommune
X Menighetsråd/kirkelig fellesråd /bispedømmeråd

Prost/biskop
0 Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
0 Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke

Annen offentlig instans
Annen privat instans

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

Svar:

Staten må sørge for at den enkeltes livssynsfrihet ivaretas .  Staten har ansvar i henhold
til norsk lov å tilse at det ikke begås overgrep eller maktmisbruk mot enkeltmennesker
på det religiøse området.

2. Den norske kirke som statskirke:

X Bør fortsette  --(7 for I mot)
0 Bør avvikles  --(1 for 7 mot)

Vet ikke / ønsker ikke å svare

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

X Grunnloven  -(enstemmig)
Q Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

Lov om trossamfunn
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

4. Hvordan bor Den norske kirke finansieres?

F] Gjennom medlemsavgift
Q Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige

Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift  -(1 stemme)
X Offentlig finansiering uten medlemsavgift  -(  7 stemmer)
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare



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

X Valgordningene bør være som i dag  -(enstemmig)

0 Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer

FI Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:

VALG ORDNING SOM I DAG, MEN STIMULERE TIL ØKT BRUK AV
MENIGHETSMØTET

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
De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og

menneskerettighetene
X Det  kristne og humanistiske verdigrunnlaget  -(enstemmig)

Det humanistiske verdigrunnlaget
X At Den norske kirke er en evangelisk -luthersk kirke  -(enstemmig)

0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

X Den lokale kirke  (menighetsråd eller kirkelig fellesråd )  -(enstemmig)
Kommunen

Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

n 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  -(enstemmig)
Q Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare


