
 

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: Tiller menighetsråd 

Adresse:   Romemyra 66, 7091 TILLER 

Kontaktperson:    Alfhild Lien Eide, menighetsrådsleder 

Høringsspørsmålene 

 

  Tiller menighetsråd velger å svare på følgende tre spørsmål:  

 

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: Innføring av en livssynsavgift – som blir lik for alle uavhengig av tilknytning til tros- eller 

livssynssamfunn eller ikke – vil være å åpne for en generell skatteøkning. I dag må det vel forstås 

http://www.kirken.no/kirkeordning
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som at denne avgiften er en del av det skattenivået vi har. Det er likevel slik at dette er det beste av 

to onder. 

 

Innføring av medlemsavgift frykter vi vil forsterke reduksjonen i medlemstallet og bidra til at vi     

neppe kan opprettholde folkekirken. Konsekvensene blir så pass dramatiske at vi mener alle 

foreslåtte ordninger må ses på på nytt i en slik situasjon. 

 

 

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

 

 Svar: Ja, men menighetsrådet er delt i synet på hvilket organ det bør være. 
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