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Brekkebygd, 7. november 2006

Høring  - NOU 2006:  2 Staten og Den norske kirke

I forbindelse med den pågående høringen om forholdet mellom staten og Den
norske kirke ønsker Brekken menighetsråd å uttale følgende:

Det norske samfunnet er i dag et flerkulturelt og i stor grad også et flerreligiøst
samfunn. Denne situasjonen både beriker og utfordrer. For staten består
utfordringen i å sikre mangfoldet og gi rom for at  alle  aktører kan få leve i pakt
med sin overbevisning. For Den norske kirke består utfordringen først og fremst
i å ta vare på og videreutvikle  sin  tradisjon og  sitt  ståsted i møte med en ny tids
utfordringer og i møte med nye religiøse og livssynsmessige tradisjoner.

Vi ønsker oss en stat som aktivt støtter og legger til rette for utøvelse av ulike
religioner og livssyn i Norge. Vi ønsker oss en stat som behandler alle tros- og
livssynssamfunn med respekt i forståelse med deres egenart, og som ikke
overstyrer de indre anliggender i de ulike tros- og livssynssamfunn.

Vi ønsker oss en kirke som fortsatt kan favne vidt, som kan være åpen
kombinert med et tydelig sentrum, en kirke som fortsatt har dåpen som eneste
medlemskriterium, en kirke hvor dens døpte medlemmer kan føle tilhørighet. I
møte med et stadig større livssynsmangfold i Norge ønsker vi oss en fortsatt
landsdekkende kirke som kan gi dens døpte medlemmer en tydelig historisk og
religiøs forankring og en trygg kristen identitet.

Våre svar på det vedlagte høringsskjemaet må forstås på dette grunnlaget.
Svarene på høringsskjemaet er enstemmig vedtatt i Brekken menighetsråds møte
7. november 2006.

Arnstein Stens?as
Leder '

Brekken menighetsråd
v/leder Amstein Stensaas
Hitterdal, 7374 Røros



Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål til høringsinstansene

Navn på  høringsinstans :  Brekken menighetsråd

Type  høringsinstans

0 Kommune

® Menighetsrå °
Fl Prost/biskop

Tros- eller  livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Q Frivillig  organisasjon innenfor Den norske kirke
Q Annen offentlig  instans
Q Annen privat instans

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

Brekken menighetsråd uttaler:
Den norske stat bør føre en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk.
Den norske stat bør signalisere verdien av tros- og livssynssamfunnenes tilstedeværelse i
samfunnet gjennom forutsigbare økonomiske støtteordninger.
Den norske stat bør gå inn for fortsatt å sikre Den norske kirkes tilstedeværelse i hele Norge,
med bakgrunn i dette kirkesamfunnets lange historie som landsdekkende kirke for folket.
Den norske stat bør forbli bevisst sitt historiske verdigrunnlag, og bør derfor ta inn en
referanse til det kristne og humanistiske verdigrunnlaget et eller annet sted i Grunnloven når
dagens §2 endres.

2. Den norske kirke som statskirke:

® Bør fortsette
® Bør avvikles
Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Brekken menighetsråd uttaler: Vi ønsker å videreføre dagens åpne folkekirke, men ønsker
endrede relasjoner mellom staten og kirken. Vi ønsker imidlertid ikke å avvikle den kirken vi
i dag kjenner under betegnelsen statskirken. Det er den samme kirken vi ønsker å videreføre.
Spørsmålsformuleringen er uklar med tanke på å få fram denne nyansen.

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

Grunnloven
® Egen kirkelov vedtatt av  Stortinget
0 Lov om trossamfunn
n Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Brekken menighetsråd uttaler: En kirkelov vedtatt av Stortinget bør være en kortfattet
rammelov, og denne bør inneholde et punkt om at endringer bare kan foretas i samråd med
kirkens egne organer. Kirkens konstitusjon og detaljerte lover om kirkens ordning bør
utarbeides av kirkens egne organer.



4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

Q Gjennom  medlemsavgift
Medlemsavgift  med noe støtte fra det offentlige

® Støtte fra det offentlige og med noe livssynsavgift
Q Offentlig  finansiering uten medlemsavgift

Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Brekken menighetsråd uttaler:  Vi finner det påfallende at ordet  «livssynsavgift» ikke er tatt
med på høringsskjemaet .  En livssynsavgift  (slik denne skildres i  NOU 2006:  2) er en naturlig
konsekvens av en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk .  En ordning med livssynsavgift vil
gjøre det mindre attraktivt å melde seg ut av Den norske kirke av økonomiske grunner enn det
en ordning med medlemsavgift vil gjøre.  En livssynsavgift vil sikre forutsigbarhet i
økonomiske spørsmål for alle tros-  og livssynssamfunn i Norge .  En livssynsavgift vil
dessuten skape en følelse av forbrødring de ulike tros-  og livssynssamfunn imellom, og
muligens styrke samarbeid på tvers av religioner og livssyn i Norge. I tillegg vil en slik
ordning legge til rette for at Den norske kirke fortsatt kan forholde seg raust og åpent også til
ikke-medlemmer i møte med ulike livskriser.

I tillegg til en ordning med livssynsavgift bør staten fortsatt gi aktiv støtte i form av statlige
tilskudd til de ulike tros- og livssynssamfunn. Det bør vurderes om en større andel av
bevilgninger kan legges på statlig plan i stedet for kommuneplan for å sikre likebehandling.
Dette kan dessuten gi mulighet for samordning av arbeidsgiverlinjene i Den norske kirke.

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

® Valgordningene bør være som i dag
Fl Øke bruken  av direkte valg til kirkens besluttende organer
0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:
Menighetsrådsvalg bør samordnes med Stortingsvalg for å øke valgdeltagelsen og slik sikre
menighetsrådenes legitimitet blant det brede lag av kirkens medlemmer. Vi har positive
erfaringer med dette fra vårt lokalsamfunn.

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

Fl Det humanistiske verdigrunnlaget
Q At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke

Vet ikke / ønsker ikke å svare
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Eventuelt annet:
Brekken menighetsråd ønsker (og forventer) at Den norske kirke skal forbli en evangelisk-
luthersk kirke, men mener det må være opp til kirkens egne organer å vedta dens
konstitusjon.

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

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

Brekken menighetsråd uttaler: Den lokale kirke besitter en stor kompetanse i forhold til
gravferdsforvaltning, og langt de fleste brukerne er fornøyde med dagens ordning. I tillegg
utgjør kirker og kirkegårder/gravplasser de allerr fleste steder en integrert helhet. Både
historiske og praktiske forhold tilsier derfor at dagens ordning videreføres.

8. Hvem bør  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
Q Vet ikke  / ønsker ikke å svare

Brekken menighetsråd uttaler: Det er viktig at det utarbeides bedre økonomiske rammevilkår
for vedlikehold av kirker enn det vi har i dag. Særordninger for spesielt verneverdige kirker
må kommer på plass så raskt som mulig, uavhengig av framtidig kirkeordning.


