Side 1 av 1

Kjørri Valbjørg
Fra:

Postmottak KKD

Sendt:

3. november 2006 08:31

Til:

Postmottak-KI

Emne:

VS: Høringssvar
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Vedlegg: Kirke-Stat fra Kornstad menighetsråd, Averøy; Svar kirke-stat-Kvernes menighetsråd, Averøy;
Kirke-stat fra Bremsnes menighetsråd, Averøy; Kirke-stat fra Averøy kirkelige Fellesråd

Fra: Svorka[mailto:lhs@svorka.net]
Sendt : 2. november 2006 20:05
Til: Postmottak KKD
Kopi: OddveiRaanes
Emne: Høringssvar
Høringssvar fra Bremsnes, Kornstad, og Kvernes menighetsråd, samt kirkelig fellesråd i Averøy ble sendt
09/10.

Kan ikke se at de har kommet inn, så her er kopi/scann for sikkerhets skyld!
Hilsen
Leif-Helge Seljehaug
Kirkeverge

03.11.2006

Utskrift fra Protokoll - Kirkelig Fellesråd i Averøy 3 oktober 2006
Sak 34.06

Høringsuttalelse kirke-stat
Uttalelse fra kirkelig Fellesråd i Averøy - 6 stemmeberettigede til stede.
Uttalelsene fra kirkelig Fellesråd i Averøy, Kornstad, Kvernes og Bremsnes menighetsråd oversendes
Averøy formannskap til orientering.
Vedtak:
Følgende merknader og avstemming på Spørsmålene
Punkt:
1. Overordnede prinsipper
2. Dnk som statskirke
3. Lov-forankring
4. Finansiering av Dnk
5. Valgordning/Demokrati
6. Hvis avvikling-grunnlovstekst:
7. Gravforvaltningsansvar
8. Kirkenes eier
-

Ingen merknader
bør fortsette
Grunnloven
Offentlig uten medl.avgift
Valgordning som i dag DNK som Luthersk ev.kirke
Den lokale kirke
Den lokale kirke som eier,
Den lokale kirke med det
Økonomiske ansvar

For Kirkelige Fellesråd i Averøy den 04110-2006
Leif-Helge Seljehaug
Kirkeverge

Vedlegg - Svarskjema.
Sendes

til høringsinstansene:

a: Kirkedept. Kirkeavd. P.b.8030 Dep. 0030 Oslo
B: post.kirkeradet@kirken.no

enstemmig
enstemmig
enstemmig
enstemmig
enstemmig
5 mot 1:Kommunen

enstemmig.

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

Type høringsinstans

n Kommune
hetsråd/kirkelig fellesråd/ bispedømmeråd
R 1
Q
Q
Q
Q
Q

Prost/biskop
Tros- eller livssynssand'unn utenfor Den norske kirke
Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Annen offentlig instans
Annen privat instans

1. Hvilke overordnede
livssynspolitikken?

prinsipper

bør ligge til grunn for tros- og

Svar:

2. Den norske kirke som statskirke;
2 Bør fortsette.
Q Bør avvikles
fl Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?

® GrunnlovenC
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
Q
Q
Q
Q

Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
Offentlig finansiering uten medlemsavgift s
Vet ikke / ønsker ikke å svare

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?
Valgordningene bør være som i dag

Q Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelleandre ordninger:

6. Dersom statskirkeordningen avvi des , hva bør i så fall stå i § 2 (eller i en

annen paragraf) 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
Q Det humanistiske verdigrunnlaget

Ø At Den norskekirkeer en evangeliskluthersk kirke

,

Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelt annet

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd) 5 .Kommunen i .£
Vet ikke / ønsker ikke å svare
8. Hvem bor 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
r-1 Vet ikke / ønsker ikke å svare

