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Kultur- og Kirkedepartementet
Kirkeavdelingen
Postboks 8030 Dep.
0030 OSLO
Havøysund, 29.11.2006

vår ref.

arkivkode

06/01348/005200

//

saksbehandler
KIR/RHA

direkte telefon/telefaks
78424804/78424810

deres ref.

e-postadresse
rita .hansen(a,masoy.kommune.no

MELDING OM VEDTAK
Menighetsrådet behandlet i møte 28.11.2006 sak 0033/06 - MELDING OM VEDTAK STAT-KIRKE HØRINGSUTTALELSE.

Vedtak:
Etter diskusjon går Måsøy menighetsråd i prinsipp inn for Modell 1, som går ut på å beholde
kirken som den er i dag. Menighetsrådet sender inn skjema med de stemmetall som fremkom
på møte.
Enst. vedtatt

DENNORSKE
KIRKE

Rett utskrift bekreftes:

Måsøykirkeligmenighetsråd,

U

9590Havøysund

Rita J. Hanssen
Daglig leder! Kirkeverge

Vedlegg: Spørreskjema

Måsøy Menighetsråd
Torget 1

Telefon :
Telefaks:

9690 HAVØYSUND

E-post: Rita.hansen@masoy.kommune.no

78 42 48 04
78 42 48 10

Bankgiro

4955.0706155

Org. nr.

977 001 692
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Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans :

MEN I C%1
H-i 5

K-AO-t

Type høringsinstans

[] Kommune
Menighetsråd
Prost /biskop
Tros- eller livssynssamfunnutenforDen norske kirke
[] Frivilligorganisasjon innenforDen norske kirke

o

Annen offentlig instans

(] Annen privatinstans
1. Hvilke overordnede

prinsipper bør ligge til grunn for tros- og

livssynspolitikken?
Svar:
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2. Den norske kirke som statskirke:
Q Bør fortsette
[] Bør avvikles
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o Vet ikke / ønsker ikke å svare

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

R Grunnloven

(o

[] Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

Q Lov om trossamfunn
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
fl Gjennom medlemsavgift

[] Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
[] Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift

® Offentligfinansiering uten medlemsavgift
Fl Vet ikke / ønsker ikke å svare
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5. Hvordan bor valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?

yyte C
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0 Øke bruken av direkte valg til kirkensbesluttendeorganer
[l Vet ikke / ønsker ikke å svare

® Valgordningene
børvære
somi dagEventuelle 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 religion~et?
(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)
0 Ingen tillegg
Q De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,

rettsteten og menneskerettighetene
Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Q Det humanistiske verdigrunnlaget
® At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke

Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
® Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkeligfellesråd) -- i d
Kommunen
Vet ikke / ønsker ikke å svare
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8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
Q Den lokale kirkebør eie kirkebyggeneog ha det økonomiskeansvaret
® Den lokale kirkebør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske
w e-C
ansvaret -- 10 °,3k
Q Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret

Vet ikke / ønskerikke å svare
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