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RUNDSKRIV  2006  - DET KONGELEGE KULTUR- OG KYRKJEDEPARTEMENT -
MELDING OM VEDTAK

Uttale frå Ulstein kommune:

Ulstein kommunestyre  har i møte  den 30.11.2006 i sak  06/92  gjort fylgjande vedtak:

Ulstein kommunestyre sluttar seg til mindretalet i utvalet sine tilrådingar. Dette innber at
dagens statskyrkjeordning vert vidarefort gjennom ei grunnlovfesta folkekyrkje.
Dette vil best sikre at Den norske kyrkja er derfor alle som ynskjer det, og er den ordninga
som best sikrar ein tilstrekkeleg lav terskel slik at alle kan føle seg heime i kyrkja, uansett
trusengasjement.

Med helsing

Marianne Hatløv
politisk sekretær

Kopi til:
Ulstein sokn
Møre bispedøme
Leif Ringstad
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SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Leif  Ringstad  Arkivsak: 2006/1378
Løpenr.: 20771/2006

Utvalsaksnr . Utval  Motedato
06/92 Ulstein kommunestyre 30.11.2006

Saka gjeld:
RUNDSKRIV  2006  - DET KONGELEGE KULTUR- OG KYRKJEDEPARTEMENT

Tilråding frå Oppvekst -  og kulturutvalet:

Ulstein kommune sluttar seg til fleirtalet i utvalet sine tilrådingar, noko som inneber:
- ei lovforankra folkekirke, finansiert hovudsakleg med statlege tilskot
- kommunene får ansvar for gravferdsforvaltninga
- soknet har framleis eigedomsretten til bygg og lokale fond

Vedtak i Ulstein  kommunestyre ,  30.11.2006:

Ulstein kommunestyre sluttar seg til mindretalet i utvalet sine tilrådingar. Dette innber at
dagens statskyrkjeordning vert vidareført gjennom ei grunnlovfesta folkekyrkje.
Dette vil best sikre at Den norske kyrkja er der for alle som ynskjer det, og er den ordninga
som best sikrar ein tilstrekkeleg lav terskel slik at alle kan føle seg heime i kyrkja, uansett
trusengasjement.

Handsaming:

Framlegg frå Terje Haddal (AP):
Ulstein kommunestyre sluttar seg til mindretalet i utvalet sine tilrådingar.  Dette innber at
dagens statskyrkjeordning vert vidareført gjennom ei grunnlovfesta  folkekyrkje.
Dette vil best sikre at Den norske kyrkja er der for alle som ynskjer det, og er den ordninga
som best sikrar ein tilstrekkeleg lav terskel slik at alle kan føle seg heime  i kyrkja,  uansett
trusengasjement.

Framlegg frå  Ulstein SV:
- Ulstein kommune sluttar seg til mindretalet på 4 i utvalet som går inn for ei

sjølvstendig folkekyrkje som modell for ny kyrkjeordning.
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Kommuna får ansvar for gravferdsordninga.

Pkt. 2:
Ulstein kommunestyre ønskjer at det vert avholdt ei folkerøysting i denne saka.

Røysting:
1. Framlegget frå Ulstein SV fekk 2 røyster og fall.
2. Framlegget frå Terje Haddal vart vedteke med 14 mot 11 røyster.
3. Tilrådinga frå oppvekst- og kulturutvalet fekk 10 røyster og fall.
4. Framlegget frå Ulstein FrP fekk 10 røyster og fall.
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Saksfakta:
Sjå vedlagt saksframlegg med vedlegg og saksprotokoll frå Oppvekst- og kulturutvalet

Vedlegg:
1 Saksframlegg med vedlegg frå Kontor 2000 - lnr. 010949/06
2 Saksprotokoll frå Oppvekst- og kulturutvalet - sak 06/0041

Ulsteinvik, 20.11.2006

Hans Jakob Sandanger  Leif  Ringstad
rådmann oppvekst -  og kultursjef
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