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Staten og den norske kirke - høringsuttalelse fra Bardu menighet

Innledning
Bardu menighet viser til følgeskriv til NOU 2006, 2 Staten og Den norske kirke av 24. april 2006,
og til Kirkerådets anmodning om fremsendelse av høringsuttalelse av 28. juni 2006. Ved mottagelse
av NOU fra departementet pr 15. mai 2006 konkluderte menigheten med at tiden frem til
høringsfristen pr 1. desember var så romslig og god at menigheten ville få tilstrekkelig med tid til å
gjennomføre et godt og grundig arbeid lokalt før fremsendelse av uttalelsen til departementet.

Imidlertid mottok fellesrådet den 6. juli, Kirkerådets anmodning om å sende høringsuttalelse dertil
innen 15. oktober. Dette betydde for menigheten at vi var nødt til å gå vekk i fra opprinnelig plan,
og fremskynde arbeidet betraktelig.

Arbeidsmetodikk
Med dette som bakgrunn ble det på fellesrådsmøte i menigheten pr 31. august, besluttet å sette ned
et utvalg som skulle arbeide med høringen på vegne av fellesrådet. Samtidig ble det på bredt
grunnlag anmodet om frimodig deltagelse  i prosessen  fra innbyggerne i kommunen vår, dette ble
gjort i gjennom artikkel i menighetsbladet, på vår hjemmeside  samt i gjennom  anmodning i brevs
form til medlemmer i fellesrådet.

Utvalgets arbeid ( utfylling av spørreskjemaet) ble lagt frem for fellesrådet torsdag 28. september,
med en grundig gjennomgang på arbeidet som har vært gjort. Fellesrådets medlemmer gav under
møtet enstemmig tilslutning til avkryssingen på spørreskjemaet.



Resultat  -  avslutning
Med ovennevnte som bakgrunn og grunnlag, oversendes vedlagt spørreskjema i avkrysset stand fra
Bardu menighet. Bardu menighet erkjenner at tiden til disposisjon for å lage en troverdig og god
høringsuttalelse har vært i minste laget. Det er derfor vi kun leverer utfylt spørreskjema, og håper at
departementet og kirkerådet kan få nytte av det.
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Nils ge Straumsnes
Kirkeverge

Vedlegg:
Spørreskjema i utfylt stand



DEN NORSKE KIRKE
Bardu  menighet
Postboks 85
9365 Bardu

Staten og Den norske  kirke  - Spørsmål til høringsinstansene

Navn  på høringsinstans :  Nord Hålogaland Bispedømme
Bardu menighetsråd

Type  høringsinstans :

0 Kommune

® Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd

0 Prost/biskop
Q Tros- eller livssynssamfunn 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: Støtter at statens ansvar for å føre en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk
grunnlovsfestes.

2. Den norske kirke som statskirke:

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

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

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

4. Hvordan bor Den norske kirke finansieres?

0 Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige

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

Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
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5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?

® Valgordningene bør være som i dag
Q Øke bruken  av direkte valg til kirkens besluttende organer

Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Svar:

6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bor 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)

Q Ingen tillegg
Q De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,

rettstaten og menneskerettighetene
® Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Q Det humanistiske verdigrunnlaget
Q At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

Svar:

7. Hvem bor ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Q Den lokale  kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
® Kommunen

Vet ikke  / ønsker ikke å svare

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


