q
DENNORSKE
KIRKE

._

-

Åssidenmenighetsråd

ffl
Deres ref.- Vår ref : Journalar .. 39 / 2006 Arkivsaksnr .: 06/2 Arkivkode .: 012.1.

Protokoll Ekstraordinært Menighetsrådsmøte

Onsdag 8. nov kl. 19.00 i Menighetssalen

Til stede: Ragnhild Holtet, Kirsten Nilsen, Stian Trogstad, Vigdis Fuglerud, Dag Kaspersen, Solveig
Sorfjord, Kjell Gundersen, Randi Myhra, Roar Arnesen.
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Menighetsrådets

høringsuttalelse ang NOU 2006, Staten og den Norske Kirke

På menighetsrådsmøtet den 25. okt ble det ikke nok tid til å behandle denne saken
skikkelig. Det ble derfor besluttet å behandle saken i et ekstraordinært møte.
Høringsfristen for menighetsrådet er satt til 01.12.2006 . Etter debattmøtet på Union i
sept fikk vi en debatt internt i menighetsrådet der de ulike alternativene i utredningen
ble vurdert, momenter viktige for vår lokalmenighet ble løftet frem, og detaljene i
menighetsrådets uttalelse ble vedtatt.
Etter en generell debatt om temaet gikk Menighetsrådet gjennom de vedlagte skjemaer
punkt for punkt. Flertallet på hvert punkt blir grunnlaget for høringssvaret som AU

formulerer og legger det fram for MR i neste møte for godkjenning.
Et samlet menighetsråd finner ikke de to fremlagte alternative modeller til dagens
kirkeordning overbevisende nok til å fjerne de grunnlovsbestemmelser som gjelder Den
Norske Kirke nå. Selv om menighetsrådet ser behovet for fornyelse og
selvstendiggjøring , og støtter den pågående reformprosessen av kirkens ordning og
organisasjon , mener vi at alternativene som er beskrevet i Gjønnes-rapporten ikke er
tilstrekkelig utredet.
Alternativ 2, lovforankret folkekirke, vil ikke nødvendigvis gi mindre politisk styring
av kirken. Med en utvidet kirkelov som basis vil det kunne oppstå en ny arena for
betydelig politisk drakamp om kirken i Stortinget. Vi tror ikke at det er strategisk å
binde oss opp i denne kompromissmodellen nå. Alternativ 3, fri folkekirke, møter
betydelig skepsis fra medlemmer på grasrotplan i vår menighet. Menighetsrådet vil
derfor ikke støtte en slik modell på det nåværende tidspunkt. Her er altfor mange store
usikkerhetsmomenter. Åssiden Menighetsråd går derfor inn for alternativ 1, fortsatt

grunn lovsforankret folkekirke.
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans: Åssiden Menighetsråd i Drammen Prosti
Type høringsinstans:

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

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?
Følgende prinsipper bør etter vår mening være styrende i fremtidens tros- og livssynspolitikk:
1) Den historiske og faktiske tilknytning mellom kirken, størsteparten av folket og
kongen.
2) Behovet for en skikkelig bemannet kirke i lokalsamfunnet (slik at ny kirkeordning og
organisasjon ikke svekker lokalkirkene).
3) Intern råderett for alle tros- og livssynsfellesskap.

2. Den norske kirke som statskirke:
X Bør fortsette (8 av 9 stemmer)
Bør avvikles
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
X Grunnloven (8 av 9 stemmer)
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Lov om trossamfunn
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
X Offentlig finansiering uten medlemsavgift (8 av 9 stemmer)
Vet ikke / ønsker ikke å svare
0

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen

avvikles?

Fl Valgordningene bør være som i dag
X Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer (6 av 8 stemmer)
Fl Vet ikke / ønsker ikke å svare
Menighetsrådet er skeptisk til et skille mellom stat og kirke slik prosessen er beskrevet av
Gjønnesutvalget. Selv om vi ser behovet for fornyelse og selvstendiggjøring og støtter den
pågående reformprosessen av kirkens ordning og organisasjon, mener vi at alternativene som
er beskrevet i Gjønnes-rapporten ikke er tilstrekkelig utredet. Vi mener imidlertid at direkte
valg til kirkens besluttende organer kan prøves ut, men ikke til fellesrådene (som må være
menighetsrådenes forlengelse regionalt).

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)
0 Ingen tillegg
X De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene (2 stemmer)
X Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget (6 stemmer)
Det humanistiske verdigrunnlaget
X At Den norske kirke er en evangelisk -luthersk kirke (8 stemmer)
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
Menighetsrådet er usikker på dette pkt. Samfunnets verdiforankring er allerede sterkt
svekket, og selv om religionsparagrafen i § 2 er forandret tidligere og i praksis ikke har noen
bindende juridisk relevans for staten, så er den ingen anakronisme i alle henseende. Vi støtter
derfor ikke en så fundamental konstitusjonell endring på grunnlag av det materialet vi har
vurdert. Menighetsrådets stemmer under dette delspørsmål viser derfor at: Dersom det
allikevel skulle bli nødvendig flertall for å endre §2, bør en ny formulering fremdeles henvise
til- og forankres i kristendommen og bekrefte folkekirkens konfesjonelle grunnlag (i alle fall
inntil dette er nedfelt i de da nødvendige nye kirkelige lover og regler).

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
X Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd) (8 av 9 stemmer)
Kommunen
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
8. Hvem bør 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
0 Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
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