
KARLSØY KOMMUNE
Et levende øyrike

Servicekontoret

Kultur- og kirkedepartementet
Postboks 8030 Dep.
0030 OSLO

Saksnr. LØpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksb
06/00614 06/007344 C84 SERV/SERV/MJC

HØRING: STATEN OG DEN NORSKE KIRKE

Viser til vedlagte vedtak i Karlsøy kommunestyre 20.10.2006.
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Hansnes,  13.11.2006

Deres ref.

Herved oversendes innkomne svarskjema fra kommunestyremedlemmer, i alt 3. Det er kun
dette antallet som er innkommet innen den oppsatte fristen 10.11.2006.

Med vennlig hilsen
Karlsøy kommune

.y.
MayJ nn Corneliussen
plan- og næringskonsulent

Vedlegg: Melding om vedtak, sak 63106, samt 3 utfylte svarskjema.

Kopi til: Kommunestyret.

Postadresse Telefon Sentralbord  Telefaks  Bankgiro

9130 HANSNES 77 74 60 11 77 74 60 00 77 74 60 01 4708.04.00035



KARLSØY KOMMUNE

U

Et levende Øyrike

Servicekontoret

May-Jorunn til oppfølging

Saksar. LØpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksb
06/00614 06/006942 C80 RAD/FKON/GMAO

MELDING OM VEDTAK

Fra møtet i 'Kommunestyret den 20.10.2006.

Hansnes, 24.10.2006

Deres ref.

Sak 0063/06.
HØRING AV NOU 2006 :2 STATEN OG DEN NORSKE KIRKE

De underrettes om at det er fattet følgende vedtak:
Kommunestyrets medlemmer får frist til 10.11.2006 med å levere inn det utfylte svarskjemaet.
Administrasjonen summerer opp og sender resultatet til Kultur- og kirkedepartementet.

Med vennlig hilsen
Karlsøy  kommune

Gunn Marit Andersen Opsal
kontorsjef

Postadresse:  Besctksadresse:
Telefon: 77 74 60 1 3

9130 HANSNES HANSNES Telefaks: 77 74 60 01



Staten og Den norske kirke - Spørsmål  til høringsinstansene

Navn  på høringsinstans:

Type  høringsinstans

Kommune
0 Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
[] Prost/biskop
[] Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
( Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke

Annen offentlig instans
[ Annen privat  instans

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

Svar:

2. Den norske kirke som statskirke:

g Bør fortsetteBør avvikles
[] Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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

X Grunnloven
[] Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
[] Lov om trossamfunn
[ Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke  finansieres?

[] Gjennom medlemsavgift
[] Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
0 Støtte  fra det offentlige og med noe medlemsavgift

Offentlig finansiering uten medlemsavgift
Vet ikke /  ønsker ikke å svare

1



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

[l Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:

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
Q At Den norske  kirke er en evangelisk -luthersk kirke
Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bor ha  ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen

Q 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
Vet ikke / ønsker ikke å svare

2



Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans: S` Ø

Type  høringsinstans

Q Kommune
Q Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Q Prost/biskop
n 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 bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?

Svar:
K& t  vi,4  kQ 4-e&

3

2. Den norske kirke som statskirke:

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

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

Q Grunnloven
Q Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

0 Lov om trossamfunn
n Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

Q Gjennom medlemsavgift
Q Medlemsavgift  med noe støtte fra det offentlige

Støtte  fra det offentlige og med noe medlemsavgift
r-1 Offentlig finansiering uten medlemsavgift
Q Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare

1



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

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

Vet ikke I ønsker  ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:

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

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha  ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Q Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
XQKommunen
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

Q 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

2



A~ 21IP
Staten og Den norske kirke - Spørsmål  til høringsinstansene t'O 6'

Navn på høringsinstans:

Type  høringsinstans

R Kommune
Q 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
Q Annen privat instans

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

Svar:
cu.

2. Den norske kirke som statskirke:

[Ø Bør fortsette
Q Bør avvikles
Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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

© Grunnloven
Q 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
Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare

1



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

[] Valgordningene bør  være  'som i dag
[], Øe bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
[ Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:

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

0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør  ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

[] Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
[ Kommunen
Q 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
[] Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
[ Vet ikke /  ønsker ikke å svare

2


