
Høringsuttalelse til NOU 2006 :2. Staten og den norske kirkeu... /

Fra Brøttum menighetsråd, Hamar bispedømme.

Brøttum menighetsråd har i møte 4.10.06 avgitt slik høringsuttalelse: '

Menighetsrådet synes dette er et omfattende spørsmål. Rådet er opptatt av at den norske kirke
fortsatt skal være en folkekirke. Dette innebærer at organiseringen av kirken må være slik at
alle som er døpt, kan føle seg hjemme der, også de som søker kirken i forbindelse med
markeringer i livet og ellers ønsker å kunne besøke kirken uten å ta ansvar for noe eller ta
avgjørende stilling i tunge trosspørsmål.

Menighetsrådet ser faren for at kirken, ved en lovforankring i en egen kirkelov vedtatt av
Stortinget, kan bli en kirke der en del av disse menneskene vil føle seg fremmede og derved
melde seg ut av kirken. I et samfunn med økende oppløsning, mener vi det er viktig at kirken
beholder en slik samlende folkekirkestatus.

Rådet har likevel havnet på å krysse av for dette valget på høringsskjemaet. Skjemaet gir
ingen muligheter for å gi uttrykk for at man ønsker en reformert grunnlovfestet kirke. I dagens
grunnlovsfesting mener rådet at §2, § 12 og § 16  må endres. Dette er nødvendig for at staten
skal ha mulighet til å likebehandle den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. Ved å
beholde en grunnlovsfesting, endre de nevnte paragrafer og øke bruken av direkte valg til
kirkens besluttende organer, kan det være muligheter for at en grunnlovfesting vil gi en mer
stabil kirkeordning for landet enn hvis det velges en forankring i en egen kirkelov vedtatt av
Stortinget. Den endelige avgjørelsen for menighetsrådets avkrysning ble rådsmedlemmenes
usikkerhet om i hvilken grad en slik reformering innen en videre grunnlovfestet kirke vil finne
sted. Og at en kirke basert på en egen kirkelov vedtatt av Stortinget vil gi den beste garanti
likevel for en demokratisering gjennom mer bruk av direkte valg til kirkens besluttende
organer. Menighetsrådet ønsker ikke å svare på spørsmål 2 av begrunnelsene i dette avsnittet.

Endringer i grunnlovsparagrafene nevnt over må sørge for at denne loven €år en verdiparagraf
der både demokratiske, kristne og humanistiske verdier fastsettes. I et flerkulturelt samfunn
som Norge også er blitt, må det ikke stilles krav til at en viss andel av statsrådene skal være
tilsluttet den norske kirke. Staten skal være for alle og åpne for at folk uavhengig av
religionstilknytning kan være med å styre landet. Mens en kristen folkekirke skal være for de
som er døpt.

Fordi staten skal være for alle, må de overordnede prinsipper for statens religionspolitikk
sikre at den er aktiv i å legge forholdene til rette for at folk kan utøve sin religion og sitt
livssyn.

Med samme begrunnelse, å beholde en folkekirke, mener menighetsrådet at finansieringen
fortsatt må finne sted gjennom direkte beskatning. I det øyeblikk det blir avkrevd en form for
medlemsavgift, vil økonomiske hensyn spille en avgjørende rolle for hvorvidt en del
mennesker melder seg ut av kirken eller ikke. En fordeling der slik skatt betalt av
ikkemedlemmer i folkekirken eller andre trossamfunn, går til kulturelle formål / veldedig
arbeid, vil gjøre at samfunnet beskatter alle borgere likt.



I spørsmålet om hvem som skal eie og forvalte kirkebyggene mener menighetsrådet at den
ordningen som finnes i dag må videreføres. Når det gjelder ansvaret for
gravferdsforvaltningen, mener rådet at den lokale kirke fortsatt må ha dette. Det kan være et
spørsmål om kommunen skulle ha et ansvar for gravlunder for de som ikke tilhører den
norske folkekirken og ønsker en alternativ gravlund for sine døde.

Vedlagt svarskjema med avkrysninger i samsvar med høringsuttalelse.



Staten og Den norske kirke - Spørsmål  til høringsinstansene

Navn på  høringsinstans :  Brøttum menighetsråd ,  Hamar bispedømme

Type høringsinstans

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

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

Svar:
Staten skal føre en aktivt, støttende religionspolitikk som gir grunnlag for likebehandling -
Den norske kirke og tros-og livssynssamfunn.

2. Den norske kirke som statskirke:

[] Bør fortsette
Q Bør avvikles
® /  ønsker ikke å svare

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

Q Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

Q Lov om trossamfunn
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

4. Hvordan  bør Den norske  kirke  finansieres?

Q Gjennom medlemsavgift
Q Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Q Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift

Offentlig finansiering uten medlemsavgift
n Vet ikke / ønsker ikke å svare



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

[] Valgordningene bør være som i dag
Øke  bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer

[] Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:
Dette er vårt syn uansett om statskirke opprettholdes eller om den avikles.

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)

(  Ingen  tillegg
® De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på;  så som demokrati,  rettstaten og
menneskerettighetene
® Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
[] Det humanistiske verdigrunnlaget
[] At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
n Vet  ikke / ønsker  ikke å svare

Eventuelt annet:

'7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

® Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
[] Kommunen
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bor eie og forvalte kirkebyggene?

[ Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
® Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret

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


