
 

 

 

HØRINGSSVAR 

Veivalg for fremtidig kirkeordning 
Høring februar – mai 2015 

 

Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en 

rekke temaer og veivalg for den fremtidige kirkeordningen med i alt 27 spørsmål.  

Se bakgrunnsmateriale på denne nettadressen: www.kirken.no/kirkeordning  

Høringsinstansen gjøres oppmerksom på at spørsmålene står i et visst forhold til hverandre, noe som er 

påpekt i teksten.  

Det er også anledning til å gi svar kun på et utvalg av spørsmålene. 

Høringssvar bes sendt elektronisk til post.kirkeradet@kirken.no.  

(Skriv gjerne inn svarene i denne Word-fila og send den som vedlegg til epost). 

 

Opplysninger om høringsinstansen: 

Navn på menighet/kirkelig fellesråd/organisasjon: Byneset og Leinstrand menigheter 

Adresse: Heimdalsveien 4 7080 Heimdal  

Kontaktperson: Fungerende sokneprest Sveinung Enstad 

Høringsspørsmålene 

 

 

2  Deler høringsinstansen Kirkerådets vurdering om at dagens finansieringsordning er den 

beste til å sikre en bred folkekirke? 

 

Svar: Ja. 

 

 

3  Dersom dagens finansieringsordning for Den norske kirke faller bort, hvilken ordning vil 

høringsinstansen gå inn for? Begrunn synspunktet.   

 

Svar:  Høringsinstansen vil gå inn for en livssynsavgift som alle betaler. Det gir befolkningen et signal 

om at tro og religion er et gode for et samfunn, og det vil gi en rettferdig fordeling ut fra 
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medlemsantall. En spesifikk medlemsavgift for Den norske kirke kunne bidra til mange 

utmeldelser, og være en utrygg vei inn i fremtiden. Men samtidig kunne det bidra til en fornyelse, i 

og med at de resterende medlemmer vil være bevisst sitt medlemsskap og i beste fall engasjere seg 

mer gjennom frivillig arbeid og gudstjenestedeltakelse. Allikevel tror vi lissynsavgiften er det beste 

på sikt. Religionsfriheten som idé vil gjennom dette også støttes økonomisk.  

 

 

6  Bør ordningen med to organer for soknet (menighetsråd og fellesråd) videreføres?  

 

Svar: Høringsinstansen vil gå inn for at soknet bevares som grunnenhet i kirken, som også visjonen for 

ny kirkeordning understreker. Gjennom dette er det viktig av menighetsrådets funksjon og rolle 

videreføres. Derimot vil høringsinnstansen gå for at fellesrådets oppgaver overføres til prosti og 

bispedømme når det gjelder arbeidsgiveransvar, mens kirkegårdsforvaltning og vedlikehold av 

kirker kan være kommunalt ansvar.  

 

 

11  Hvilken rolle bør biskopen ha i en fremtidig kirkeordning?  

 

Svar: Biskop og bispedømmeråd bør ha arbeidsgiveransvar for prester, proster, diakoner, kateketer, 

kirkemusikere, kirketjenere og menighetssekretærer- Situasjonen i dag er at biskopen har tilsyn 

med alle i vigslede stillinger, men har meget innskrenkede sanksjonsmuligheter, når arbeidsgiver er 

en annen.  

 

 

16  Bør alle ansatte ha den samme arbeidsgiver og hvilket organ bør dette i så fall være? 

 

Svar: Ja. Dagens situasjon er uholdbar, i og med at fellesråd og biskop kan hver for seg lage mål- og 

strategiplaner som ikke harmonerer, og systemet medvirker i seg selv til at det oppstår konflikter i 

det daglige. I en kirke løsrevet fra staten er det naturlig at biskopen er arbeidsgiver for alle unntatt 

kirkegårdsarbeidere.  
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