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BERG MENIGHET 17.11.06

Berg menighetsråd
ved leder Bjørnar Steinnes
Billebakken Terrasse 22,
1783 Halden

Kultur- og kirkedepartementet,
Kirkeavdelingen Dep,
0030 Oslo.
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Berg menighetsråd har drøftet høringen på et menighetsmøte og
2 menighetsråd.
Saken ble behandlet på menighetsrådsmøte 25.oktober, sak  57/06.
Det var 9 stemmeberettigede til stede og stemmetallene fordelte seg slik det
fremkommer nedenfor.

for Berg  Meni hetsråd
r

..............................:...
Bjø nar Steinnes
(leder)
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HØRINGSUTTALELSE FRA BERG MENIGHETSRÅD.

Genereilt
I spørsmål 2, 3 og 4 ble det størst diskusjon om hvordan man skulle tolke svaralternativene
som var avvikende fra de som høringsutvalget la opp til. Menighetsrådet mener dette er
uheldig og betyr at avkryssingen ikke alene gir et korrekt bilde av svarene.

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

Det var stor enighet om hvilke grunnleggende prinsipper vi ønsker at den fremtidige kirke
skal bygge på. Dette fremgår av svaret i rammen på skjemaet nedenfor.

2. Den norske  kirke  som statskirke:

Begrepet statskirke ble ikke behandlet i høringsuttalelsen. Uklarhet rundt begrepene var
begrunnelsen for den ene som stemte "ønsker ikke å svare."
Menighetsrådets flertall på 5 stemte for at statskirken bør avvikles i sin nåværende form.
Begrunnelsen for dette var ønske om større selvstyre i kirken og at det er feil å kreve at et
flertall av statsrådene skal være medlem av kirken. Det var usikkerhet om det man ønsker, er
en statskirke eller ikke, se svaret på spørsmål 3.
3 stemte for fortsatt statskirke i den form vi har i dag og mente at denne formen best sikrer
kirkens plass i samfunnet.

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

Også her var det diskusjon om begrepene. Flertallet på 6 medlemmer i menighetsrådet stemte
for lovforankret folkekirke, med grunnlovsforankring. De valgte å definere dette svaret inn i
svaralternativ 2: egen kirkelov vedtatt av stortinget.
Det var enighet om at denne kirkeloven bør forankres i en grunnlovsbestemmelse for å sikre
stabilitet
De 3 som ønsket at statskirken skal fortsette, stemte for nåværende grunnlovsbestemmelse.

4. Hvordan bør Den norske kirke  finansieres?

Nok et spørsmål med avvik fra begrep i høringsuttalelsen. Menighetsrådet valgte å definere
medlemsavgift som livssynsavgift, dvs. en avgift for alle, administrert av det offentlige og
hvor den enkelte kan velge hvem avgiften skal tilgodeses. Dette er et viktig prinsipp fordi
grunnlag for medlemskap i Dnk er dåpen og bare den, ikke innbetalt medlemskontingent.
Med denne definisjon stemte et flertall på 5 for svaralternativ 3 hvor  medlemsavgift forstås
som livssynsavgift.
Et mindretall på 4 stemte for offentlig finansiering.

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

Et flertall på 8 menighetsrådsmedlemmer mente at dagens valgordning fungerer best. Bedret
demokratisk grunnlag bør sikres gjennom satsing på økt engasjement i kirken. De som velges
inn i det lokale råd, bør ha støtte i den aktive menigheten. Det er videre viktig at de som
velges til bispedømmeråd og kirkemøtet, har bred støtte i kirkens lokale organer.
En mente at ved valg til bispedømmeråd og kirkemøte skulle nominasjonen starte i
menighetsrådene mens valget skulle kunne foretas som menighetsrådsvalg, altså direkte.
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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?

Et samlet menighetsråd ønsker å grunnlovsfeste kirken som en evangelisk-luthersk kirke.
I tillegg ønsket 8 å ha med prinsipper som demokrati, rettsstaten og menneskerettighetene. 7
medlemmer ønsket dessuten å grunnlovsfeste det kristne og humanistiske verdigrunnlaget.
Det var stor enighet om å forankre disse grunnleggende verdiene i grunnloven for å ivareta
vår kulturtradisjon og sikre stabilitet i kirken.

7. Hvem  bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Syv av menighetsrådets medlemmer mener at kommunen bør ha ansvar for gravferdene. Dette
er viktig for å sikre religionsfrihet og verdighet for alle. En mente at kirken har forvaltet dette
bra og at dette er den beste løsningen som best ivaretar de pårørende på en personlig og god
måte. En stemte "vet ikke".

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

Det var full enighet om at den lokale kirken selv må eie kirkebyggene. Dette sikrer
menighetens bruk av kirken og ivaretar best det lokale engasjementet og den brede
tilknytningen mennesker har til sitt kirkebygg.
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Staten og Den norske  kirke -  Spørsmål til høringsinstansene

Navn på  høringsinstans :  Berg menighetsråd.

Type  høringsinstans

(] Kommune
X Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
o Prost/biskop
Q Tros- eller  livssyns samfunn utenfor Den norske kirke

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:
Berg menighetsråd har drøftet hvilke grunnleggende prinsipper som bør legges til grunn for
tros- og livssynspolitikken og derved også for den fremtidige kirkeordningen.
Menighetsrådet mener at et grunnleggende prinsipp er religionsfrihet og at det enkelte
trossamfunn har rett til selvbestemmelse og rett til å utforme egne ordninger innenfor de
rammer som ligger i lovverk og menneskerettigheter.

Dnk har en særposisjon som trossamfunn i Norge pga. sin historiske og kulturelle tilknytning
til folk og land. Kirken er i dag landsdekkende. Den bør fortsette som en landsdekkende kirke
hvor den lokale kirke og menighet bygges og utvikles som et åpent fellesskap bygd på dåpen
og troen. Dnk skal gi et tilbud om forkynnelse, dåp, nattverd, konfirmasjon, vielse og gravferd
til hele befolkningen over hele landet. Dåpen skal fortsatt være eneste medlemskriterium.

Berg menighetsråd er opptatt av at den lokale menighet gis handlingsrom innenfor teologiske
og formelle rammer gitt av kirkemøtet. Rammene må gi rom for mangfold, men også gi
kirken en profil som skaper nasjonal gjenkjennelse og identitet.

Kirken lokalt over hele landet må gis økonomiske muligheter til å ivareta de kirkelige
handlinger, forkynnelse og annen aktivitet. Staten har et spesielt ansvar for å legge til rette for
at den kristne kulturarven videreføres og fornyes.

2. Den norske kirke som statskirke:

[] Bør fortsette
X Bør  avvikles
n Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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

[] Grunnloven
X Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
[] Lov om trossamfunn
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
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4. Hvordan bør Den norske kirke  finansieres?

[] Gjennom medlemsavgift
Q Medlemsavgift  med noe støtte fra det offentlige
X Støtte fra det offentlige  og med noe medlemsavgift  NB: Livssynsavgift.

o Offentlig  finansiering uten medlemsavgift
Fl 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
El 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 duldere sette kryss på ett eller flere alternativer)

[] Ingen tillegg
X De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,  rettsstaten

og menneskerettighetene
X Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
[] Det humanistiske verdigrunnlaget
X At Den norske  kirke er en evangelisk -luthersk kirke
o Vet ikke /  ønsker ikke å svare

7. Hvem  bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

n Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
X Kommunen
[J Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

El 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

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