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KIRKE-STAT ORDNINGEN
Kode
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Bråstad menighetsråd har i sitt møte 13.09.06 behandlet NOU 2006:2 Staten og Den
Kirke.
Vedlagt følger svar på spørreskjema som fulgte utredningen.
Bråstad menighetsråd vil i tillegg til svarene få komme med følgende kommentarer:

1. HVILKE OVERORDNEDE PRINSIPPER BØR LIGGE TIL GRUNN FOR
TROS- OG LIVSSYNSPOLITIKKEN?
DNK er en viktig kulturbærende institusjon. Den formidler verdier og livstolkning til store
deler av det norske folk, enten de er i glede eller sorg. Kirken i Norge må derfor fortsatt ha det
samme tilbud til alle uansett hvor de bor i landet. Vi mener at kun dåp skal være kriteriet for
medlemskap. Grunnenheten er soknet og soknet bør ha status som selvstendig rettssubjekt.
Det må legges til rette for gode rammevilkår for kirka.

2. SKAL DNK FORTSATT VÆRE STATSKIRKE
Bråstad menighetsråd mener at DNK fortsatt skal være statskirke. Den fortsatte
demokratiseringen av kirka må skje innenfor denne rammen. Vi må ikke glemme at kirka
betyr mye for mange. Ved å lage nye krav eller forutsetninger kan vi komme i skade for å
skyve mange fra kirka. Det skille som foreslås av flertallet mener Bråstad menighetsråd vil
virke splittende. Det er ikke kirka tjent med. En fristilt kirke kan lettere danne grupperinger
som kan virke ekskluderende på enkelte av medlemmene. DNK er en viktig kulturbærer av
religiøse tradisjoner som samler folk i livets ulike faser, uansett kirkelig engasjement og
aktivitet.
3. I HVILKEN LOV BØR DEN NORSKE KIRKE VÆRE FORANKRET?
Bråstad menighetsråd mener at DNK må være forankret i Grunnloven.

4. HVORDAN BØR DEN NORSKE KØ

FINANSIERES?

Bråstad menighetsråd ønsker ingen egen medlemsavgift for DNK. Vi tror at det er best at
finansieringen skjer over skatteseddelen som i dag. Det er naturlig at staten støtter kirka og
andre trossamfunn på denne måten.

5. HVORDAN BØR VALGORDNINGENE OG DEMOKRATIET VÆRE DERSOM
STATSKIRKEORDNINGEN AVVIKLES?
Bråstad menighet var en del av forsøksordningen med å legge rådsvalget til samme søndag
som stortingsvalget. Vi har svært gode erfaringer fra dette og vil gjerne at dette blir en fast
ordning.
Demokratiet i kirka kan videreutvikles innenfor rammen av statskirkeordningen.

6. HVA BØR STÅ I § 2 1 GRUNNLOVEN

t

Siden vi mener at kirka fortsatt skal være statskirke, mener vi at § 2 i Grunnloven er
dekkende.
Skulle det skje et skille må DNK få en egen særlov.

7. HVEM Bør Ha Ansvaret For Gravferdsforvaltningen?
Vi støtter mindretallet i utvalget som mener at kirka og fellesrådet bør ha ansvaret for
gravferdsordningen. Kirka har mye kompetanse som vil komme til nytte for andre religioner
og livssyn.

8. HVEM BØR EIE OG FORVALTE KIRKEBYGGENE?
Den lokale kirke bør eie kirkebygningene og kommunen bør ha det økonomiske ansvar. Siden
kommuneøkonomien er svak bør man samtidig finne andre supplerende økonomiske
løsninger.

