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Bredtvet, 30.11.2006

Menighetsrådet i Bredtvet behandlet "Stat - Kirke" på menighetsrådsmøtet den 20.11.2006 og
vedtok at vi ser for oss en lovforankret folkekirke, som samtidig er forankret i grunnloven, men at
den har en styrende rammelov vedtatt av stortinget. Kirkens tro må fortsatt ha en plass i det
offentlige rom, og den 1000-årige kristne kulturarv slik den er nedfelt i litteratur, kunst og musikk.

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

Religion- og livssyn har en viktig og naturlig plass i samfunnets liv og representerer viktige
samfunnsbyggende anliggender som staten må ta på alvor. Staten må gi gode rammebetingelser for
tro- og livssynssamfunnene til å utøve sin religion og sitt livssyn. De ulike trossamfunn og livssyn
må ha like rettigheter. Det er viktig at vi kan akseptere hverandre slik at vi kan leve fredelig
sammen.

Vi ser det også som viktig at retten til å uttrykke sin tro og sitt livssyn i det offentlige rom blir
ivaretatt Dette må ikke bare bli et privat anliggende.

Vi mener også at stat og trossamfunn må være skilt. Trossamfunnene må styre seg selv. Politikerne
skal ikke bestemme hvordan trossamfunn skal organiseres eller drives. Det er viktig å poengtere at
dette er to forskjellige regimer.

2. Den norske kirke som statskirke:
Vi ser det som viktig at den norske kirke er en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen
folkekirke. Vi ønsker å ivareta en folkekirke der de som er medlemmer i dag kan kjenne seg
ivaretatt, og som er landsdekkende.

Folkekirken bør videreutvikles i forhold til den prosessen som til nå har pågått med en
selvstendiggjøring av den norske kirke, dvs. i forhold til økt selvstyre i kirken.

Den norske kirke skal være en evangelisk-luthersk kirke.
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3. 1 hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?

Den norske kirke bør fortsatt være forankret i grunnloven, men det må gjøres endringer i den
eksisterende lov.
Folkekirken bør ha et rammeverk etter en ny kirkelov vedtatt i Stortinget, hvor kirken far full frihet
til å drive sitt arbeid.
Vi vil poengtere at det skal være en full tros- og livssynsfrihet, selv om det er en grunnlovsforankret
folkekirke. Da ca. 85 % av befolkningen i dag er medlem av statskirken ser vi det som legitimt at
kirken fortsatt skal være forankret i grunnloven.

4. Hvordan bør Den  norske  kirke finansieres?
Kirken bør finansieres gjennom det offentlige uten medlemsavgift. Det er viktig her at man ikke
oppretter noen ny avgift for den norske kirke utover den man allerede betaler i dag.

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

Vi mener at det prinsipielt bør kun være en linje i kirken, med nivåene sokn, prosti, bispedømme og
kirkemøte. Valgordninger bør tilpasses dette. Det helhetlige ansvar for kirkens samlede virksomhet
bør tillegges kirkens valgte styringsorganer. Det bør også etableres et enhetlig arbeidsgiveransvar
for hver enkelt lokalkirke-ansatt på et nivå nærmere soknet enn i dag.

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?

Uavhengig av de fremtidige relasjonene mellom kirke og stat, bør samfunnet arbeide for at kristne
og humanistiske verdier fortsatt skal være en del av verdigrunnlaget som gjenspeiles i grunnloven.

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Her bør dagens ordning videreføres hvor kirken forvalter dette på de små stedene, og at det ivaretas
av en egen gravferdsetat i de store byene. Det er viktig at man har en fleksibel ordning, da det er
store forskjeller på by og land. Det må være mulig å velge ut fra hva som er best egnet på ulike
steder.

8. Hvem bør  eie og  forvalte kirkebyggene?

Ansvar og forvaltning av kirkene bør tillegges soknene, men det økonomiske ansvaret bør ligge hos
de styrende folkevalgte i kommunene. Kirkebygg bør fortsatt være soknets eiendom.
Staten bør allikevel ha et spesielt ansvar ovenfor middelalderkirkene, samt fredede kirkebygg i
landet.
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