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Vedtak

Kirkelig fellesråd støtter vedtaket til Fauske menighetsråd og stiller seg bak brevet fra
menighetsrådet.



DEN NORSKE KIRKE
Fauske  menighetsråd

Postboks 384
8201 FAUSKE
Tlf: 75601080

Faks:75601099

Kirkerådet
Postboks 799 Sentrum
0106 OSLO

Stat-kirke -høringen fram mot Kirkemøte.

Menighetsrådet i Fauske behandlet denne saken i sitt møte 3.oktober 2006

Fauske kirkekontor 16.10.2006
Vår saksbehandler: Jørgen Gunnestad

Vår ref.: 06/00039-004
Arkivkode: 001

Menighetsrådet synes dette er en stor og vanskelig sak. Det er litt for tidlig for oss å avgi en klar uttalelse i
denne saken fordi vi ønsker å få med oss synspunkter som vil komme fram i diverse samfunnsdebatter som
kommer nå utover høsten. 24.oktober skal det dessuten avholdes et folkemøte her på Fauske i sakens
anledning. Det er viktig for oss å få med oss synspunkter herfra før vi gir vår endelige høringsuttalelser.

Vi har allikevel forståelse for at kirkerådet ønsker å samle inn flest mulig kommentarer før høstens
Kirkemøte. Derfor har vi valgt å gi en foreløpig uttalelse som dere kan ta med dere.

Fauske menighetsråd er i dag noe splittet i synet på hvilke modell man skal velge for fremtidig kikeordning:

Et flertall i rådet mener at man fortsatt skal holde fast på en grunnlovsforankret folkekirke, men at
det må gjøres en del nødvendig justeringer i forhold til dagens ordning. Her tenkes det blant annet på
at:

• kirken må få større selvstyre, må selv få velge sine arbeidstakere

• opprydding/modernisering av arbeidsgiveransvar- dagens delte arbeidsgiveransvar må endres

• det må gjennomføres en enhetlig økonomistyring for kirken.

> Et mindretall mener, i likehet med flertallet i Gjønnes utvalget, at tiden nå er moden for å skille stat
og kirke, men at den nye kirke bør organiseres som en lovforankret folkekirke. Kirken far sin lov
fastsatt av stortinget men blir et selvstendig rettssubjekt som ikke lenger er rettslig underlagt staten.

Med dette som bakgrunnsteppe sender vi inn et utfylt  spørreskjema som dere kan ta med til høstens
Kirkemøte.

Vi ønsker dere lykke til med  behandlingen av denne særdeles viktige saken.

Med hilsen

Jørgen Gunnestad
leder i Fauske Menighetsråd


