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SKARE SOKNERÅD

Kultur- og kirkedepartementet, Kirkeavdelingen
Postboks 8030 Dep.
0030 OSLO

HØYRINGSUTALE -  Staten og Den norske  kyrkia.

Vedlagt vert særutskrift frå Skare Sokneråd i høve høyringsuttale sendt.

Med helsing

Steinar Tokheim.—

Skire  sokrii:råd
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29.11.2006.
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SÆRUTSKRIFT MØTEBOK 3/2006 - SKARE SOKNERÅD.

Den 22. november 2006 heldt Skare Sokneråd møte i Tjøreskarv 22 i Skare.

Møte varte frå kl. 19.00 til kl.21.00.

Medlemmene Steinar Tokheim
Sigfrid Skare
Magnhild Angell
Arne Nataas

og varamedlem Grete Bjørg Isdal møtte.

Følgande sak vart handsama:

13/06. Staten og Den norske kyrkja - Høyringsuttale.

Sak 13/06. Staten og Den norske  kyrkja -  Høyringsuttale.

Eit offentleg utvalg på 20 personar ( Gjønnes-utvalget) har utreda forholdet
mellom stat og kyrkje, og avgav si utgreiing 31.januar 2006.
Høyringsfrist er sett til 1.desember 2006.
Fellesrådet inviterte soknerådsmedlemmer og andre til eit orienteringsmøte i
Soknehuset i Odda den 31.oktober.
Fellesrådet har seinare drøfta saka og gjeve si innstilling.
Fellesrådet si innstilling vert lagt fram på møtet.
Utarbeid spørreskjema og følgebrev vert lagt ved innkallinga.

Innstilling:
Saka vert lagt fram utan innstilling.

Vedtak:
Spørreskjema vert gjennomgått, og for kvart enkelt spørsmål vert det kryssa av
og angitt kor mange som stemte på kvart enkelt svar.
Avkryssa skjema vert lagt ved møteboka.
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål  til høringsinstansene

Navn på høringsinstans :  5 K  14rc- Sol< A/FR Å 4

Type  høringsinstans

Q Kommune
® 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 bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?

Svar:

ltl ORG-C  MÅ ff ,4  C i  LOV Fa+eFtNKkg  %OCkCKYIZK i c- i Som

VC-K7-  AV Or-r-CMTI-C-E.

2. Den norske kirke som statskirke:

(4QX Bør fortsette
(3) [] Bør  avvikles
(1) © Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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

(S) QX Grunnloven
(S) 0 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

(s) Q Offentlig  finansiering uten medlemsavgift
Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare
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5. Hvordan bor valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?

(5) F kl bør være som i dag
[] Øke 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)

Q Ingen tillegg
Q De politiske  prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,

rettstaten  og menneskerettighetene
(s) [] Det  kristne og humanistiske verdigrunnlaget

n Det  humanistiske verdigrunnlaget
(5)  © At Den norske kirke er en evangelisk -luthersk kirke

o Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

(3) 0 Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
() XX Kommunen

Q Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

fl Den lokale  kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
(s) Q Den lokale kirke  bør eie kirkebyggene,  og kommunen bør ha det økonomiske

ansvaret

fl Kommunen  bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
0 Vet ikke  / ønsker ikke å svare

Skare sokn e rad


