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FUSA KOMMUNE
Administrasjonssjefen sin stab

Det kongelige kultur- og kirkedepartement
Kirkeavdelingen
Postboks 8030 Dep
0030 OSLO

Vår ref
Saksnr.:  06/00702-005
(Oppgje «vår ref» når De tek kontakt  om saka.)

MELDING OM VEDTAK
HØYRING :  NOU 2006:2 STATEN OG DEN NORSKE KIRKE

Dykkar ref

Utval for forvaltning og økonomi handsama i møte 23.11.2006 sak 0046/06.
Fylgjande vart vedteke:

Vedtak:
Det vart røysta punktvis. Røystegjevinga er ført til høgre for dei enkelte svaralternativa, og
det framgår av utfylt skjema korleis dei ulike røystene fordelte seg på dei ulike punkta.

Fusa kommune gjev følgjande uttale:

Staten og Den norske kirke  -  Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans :  Fusa kommune

Type  høringsinstans
® Kommune
Q Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd

0 Prost/biskop

0 Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke

0 Annen offentlig instans

0 Annen privat instans
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Iocie`' . _I .-Løpenummer  . 008554/06

Arkivkode . 000 C7 &13

Sakshandsamar  :  Hans S. Vindenes

Direktenr. tlf. 56 58 01 10
Gradering

EIKELAND SOSEN3  0.11.2006

Besøksadresse: Postadresse:  Fusa Kommune:
Kommunetunet Postboks 24 Telefon :  56 58 01 00 Organisasjonsnr .:  964 968 896
EIKELANDSOSEN 5649 EIKELANDSOSEN Telefaks:  56 58 01 02 Bankgironr .: 3420 07 00920

postkasse@fusa.kommune.no



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

Svar:

2. Den norske kirke som statskirke:
Q Bør fortsette -  3 røyster  (2 SD, 1 TvS)

Bør avvikles -  4 røyster  (1 Ap, 1 H,1 Krf,1 V)

0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
Grunnloven -  2 røyster (2 Sp)

Q Egen kirkelov vedtatt av Stortinget -  5 røyster

Lov om trossamfunn
Vet ikke /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan bor Den norske kirke finansieres?
Q Gjennom medlemsavgift
Q Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige

0 Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift -  5 røyster
Q Offentlig finansiering uten medlemsavgift -  2 røyster (Sp)

Fl Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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

EI Valgordningene bør være som i dag -  2 røyster (Sp)

o Øke bruken  av direkte valg til kirkens besluttende organer 5 røyster

Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger:
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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

fl Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget  - 3 røyster  (V, Ap, TvS)

Q Det humanistiske verdigrunnlaget
Fl At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke -  4 røyster

Fl Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

[] Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd) -  samrøystes  vedteke 7  røyster

[] 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

0 Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret
1 røyst  (1 Sp Margunn Y. Samnøy)

0 Kommunen  bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret - 6 røyster

r] Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Med helsing

unn Sissel Teigen
Kontorsjef
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