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Kirkebygg og vedlikehold – oppfølging av Stortingets vedtak 

 

Det vises til Stortingets vedtak av 18. desember 2015. Vedtaket lyder som følger: 

 

«Stortinget ber regjeringen i henhold til sektorprinsippet, utarbeide en forsterket 

strategi for hvordan steinkirker fra middelalderen, fredede etterreformatoriske kirker 

og særlig viktige kirker fra etter 1650, kan sikres et forsvarlig vedlikeholdsnivå. 

 

Stortinget ber regjeringen i strategiarbeidet vurdere om det bør opprettes 

bevaringsprogrammer etter inspirasjon fra Riksantikvarens «Stavkirkeprogram», 

innenfor rammen av dagens sektoransvar.» 

 

Kirkebygget har stor betydning i mange lokalsamfunn i form av å være en stedsmarkør og 

identitetsbærer. Det representerer ofte også historien som det eldste bygget, og mange 

opplever en sterk tilhørighet til kirkebygget på tvers av ulikt forhold til tro og menighetsliv. 

 

Kirkenes betydelige kulturminneverdier gir kommunene et ansvar for god forvaltning. Det 

er imidlertid bred enighet om at kirkebyggene også representerer betydelige nasjonale 

verdier. 220 av i alt 1629 kirker er fredet etter kulturminneloven. Ytterligere 742 kirker er 

listeførte og følgelig regnet som verneverdige. 

 

Kommunenes ansvar for finansiering av kirkebyggene slik det er nedfelt i Kirkelovens §15 

viderefører en god tradisjon der kirkebygget er lokalsamfunnets ansvar. 

 

Det er likevel bred enighet om behovet for statlige bidrag i forvaltningen av verdiene som 

kirkebyggene representerer. Det er også verdt å se hen til hvordan de nasjonale verdiene, 

middelalderkirker og øvrige fredede og verneverdige kirker, er fordelt på kommunene i 

forhold til befolkningsgrunnlag og økonomisk evne. 

 

KA gjennomfører hvert fjerde år nasjonale tilstandsundersøkelser av norske kirker. Disse er 

godt kjent for departementet. Rapporten fra 2014 viser at man i de siste årene ikke har 

maktet å redusere vedlikeholdsetterslepet. Hver fjerde kirke har problemer med ytter-

vegger. Likeledes har hver femte kirke utilfredsstillende tilstand på yttertak og tårn. 
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Rentekompensasjonsordningen for istandsetting av kirkebygg har virket siden 2005, 

Ordningen har hatt positiv betydning for kirkeeiere og kommuner som incitament til å 

prioritere vedlikehold av kirkebygg. Tilstanden for byggene er likevel slik at det synes å 

være behov for ytterligere statlige bidrag for å sikre et forsvarlig vedlikeholdsnivå, slik 

Stortinget også legger til grunn. Vi viser her bl.a. til Riksrevisjonens rapport 

«Riksrevisjonens undersøking av vedlikehald og sikring av kyrkjebygg» fra 2011. 

Riksrevisjonen mente at utfordringene på området er så stort at staten bør vurdere flere 

tiltak i tillegg til rentekompensasjonsordningene. De sier bl.a.: «Riksrevisjonen meiner 

likevel at kyrkjebygga er så viktige for norsk kulturarv at staten må ha eit særleg ansvar for 

å følgje opp at bygga blir haldne ved like og sikra». 

 

KS og KA har på bakgrunn av Stortingets vedtak sammen sett på hensiktsmessig utforming 

av de statlige bidrag på dette området. Våre to organisasjoner, har som hhv 

kommunesektorens og fellesrådenes organisasjon, gode forutsetninger for å vurdere 

hensiktsmessige virkemidler på dette området. 

 

Vi vil som utgangspunkt for videre drøftinger skissere noen forhold som bør kjennetegne et 

bevaringsprogram for styrket kirkevedlikehold i tråd med Stortingets vedtak: 

 

 Det må gjøres et utvalg av kirker med særlige kulturminneverdier som skal omfattes av 

en statlig ordning. Stortingsvedtaket peker på steinkirker fra middelalderen og fredede 

etter-reformatoriske kirker, og det er om lag 200 kirker i disse to kategoriene. Vedtaket 

omtaler i tillegg særlig viktige kirker fra etter 1650. I samarbeid med bl.a. Riksantikvaren 

må det her gjøres et utvalg blant de om lag 750 verneverdige kirker fra etter år 1650. 

Blant disse finnes det en rekke særpregede kirker med nasjonale kulturminneverdier. Vi 

vil foreslå at om lag 250 verneverdige kirker blir omfattet av ordningen i tillegg til de 

fredede kirkene.  Dette vil sikre at mange av de mest verdifulle kirkene inkluderes i 

ordningen, samtidig som ordningen avgrenses på en hensiktsmessig måte. 

 

 Bevaringsprogrammet bør ha en innretning som kan forvaltes på en mest mulig enkel og 

ubyråkratisk måte. 

 

 Ordningen bør ha en innretning som gir et vesentlig bidrag for et forsvarlig vedlikeholds-

nivå. Ordningen bør samtidig bekrefte det lokale forvaltningsansvaret for kirkebyggene. 

For å balansere disse to hensynene vil vi foreslå at staten dekker 2/3 av kostnadene for å 

bringe kirkebygget opp til et forsvarlig vedlikeholdsnivå. Utgifter til forsvarlig sikring og 

tilrettelegging for personer med funksjonsnedsettelser inkluderes i ordningen. Annen 

oppgradering og standardheving av kirkebygningen kan holdes utenfor ordningen. 
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 Bevaringsprogrammet bør ha en forutsigbarhet og langsiktighet med klare målsettinger 

og kriterier for måloppnåelse. Ordningen bør ta hensyn til at det kan være tidkrevende å  

planlegge og godkjenne omfattende tiltak på denne type bygninger. Samtidig vet vi at 

mange prosjekter står klare for gjennomføring forutsatt tilstrekkelig finansiering. Vi vil 

foreslå at programmet søkes gjennomført i løpet av en periode på 8 -10 år. 

 

KA har også på oppdrag fra Kulturdepartementet bygd opp et kompetansemiljø som bistår 

kirkeeierne og kommuner i forsvarlig forvaltning av kirkebyggene. KS har gjennom sin 

medlemskontakt et godt grunnlag for å vurdere hvordan tilskuddsordninger rettet mot 

kommunesektoren kan utformes effektivt og ubyråkratisk. Sammen bistår vi gjerne 

departementet i det videre arbeid med et bevaringsprogram for kirkevedlikehold.  

KS og KA vil anmode om et møte med statsråden for å drøfte denne saken nærmere.   

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

KS         KA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi: Energi- og miljøkomiteen 

 


