DEN NORSKE KIRKE
Karmøy kirkelig fellesråd

Det Kongelige Kultur- og Kirkedepartement
v/ Statsråden
Postboks 8030 DEP
0030 OSLO

Arkivkode

Deres ref.

Vår ref.
06/1433 34630/06

030

STATEN OG DEN NORSKE KIRKE

Dato
15.11.06

HØRING

Det vises til mottatt skriv datert 24.04.2006 vedrørende ovennevnte.
Saken ble behandlet i Karmøy kirkelig fellesråd sitt møte 8.11.2006, sak 45/06. Melding om vedtak
vedlagt høringsdokument følger vedlagt til orientering.

Med hilsen

arta Lunde Medhaug
kirkeverge

Postadresse:
Rådhuset, 4250 Kopervik
Besøksadresse:
Sveinsvol jordet 9, Kopervik
Organisasjonsnr:
876 994 062

Sentralbord:
52 85 75 00
Saksbehandlers
52 85 71 27
Telefax:
52 85 71 86

tlf.-

E postadresse:
Kirkevercen (åkarmoykirken.no
Hjemmeside internett:
www.karmoykirken.no

DEN NORSKE KIRKE
Karmøy kirkelig fellesråd

Dato :
Deres ref:

13.11.06

Saksbeh :

Marta Lunde Medhaug

Saksnr
:

06/1433-8
34351/06

Løpenr:
Arkivkode:

030

MELDING OM VEDTAK
STATEN OG DEN NORSKE KIRKE - HØRING

Fra møtet i Karmøy kirkelig fellesråd den 08.11.06, saksnr 45/06.
Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Se vedlagt høringsuttale.
Rett utskrift:
Kopervik , 13. nove ber 2006

Marta Lunde Medhaug

.

Postadresse
Rådhuset, 4250 Kopervik

Sentralbord/Servicetorg
52 85 71 27 / 52 85 75 10

Besøksadresse
Sveinsvolljordet 9, Kopervik

Telefax
52 85 71 86

E-postadresse
kirkevergen@karmoykirken.no
lnternett
www.karmoykirken.no

Staten og Den norske ]kirke

til bør m
i 95imstansene

Navn på høringsinstans : Karmøy kirkelig fellesråd
Type høringsinstans

o© Kommune
Menighetsråd/kirkelig
[]
0
[]
0

fellesråd/bispedømmeråd

Prost/biskop
Tros- eller livssynssamfunn utenfor ben norske kirke
FrMlig organisasjonØenfor Den norske kirke
Øen offentlig instans
Annen privat instans

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?
Svar.
Kristent humanetisk verdigrunnlag

2. Den norske kirke som statskirke:

© Bør fortsette
[] Bør avvikles
n Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?

® Grunnloven

[X EgenkirkelovvedtattavStortinget
[
[

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
[] Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
Offentlig finansiering uten medlemsavgift
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
1

..
P^
F
C

5. Hvordan bør valgordningene og -demokratiet være dersom
statskirkeordningen

avvikles?

Valgordningene bør være som i dag
Øe bruken av direkte valg til kirkens besluttendeorganer

[] Vet ikke / ønskerilke 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)
0

Ingen tillegg

0 De politiske prinsipper som statsforfatningenbyggerpå; så som demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene
® Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
n Det humanistiske verdigrunnlaget
Q At Den norske kirke er en evangelisk-lutherskkirke
Q Vet Ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bor ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
0 Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkeligfellesråd)
0

Kommunen

[

Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
[ Den lokale kirkebør eie kirkebyggeneog ha detøkonomiskeansvaret
0 Den lokale kirkebør eie kirkebyggene,og kommunenbørha det økonomiske
ansvaret

[] Kommunenbøreie kirkebyggeneog ha detøkonomiskeansvaret
LI Vet ikke / ønskerikke å svare

Karmøy kirkelig fellesråd vil innstendig gå inn for at det opprettes statlig fond som står for
vedlikehold og opprustning også av gamle steinkirker.
2

