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Disposisjon
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Religionspolitisk klimaskifte?
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 Økende tros- og 
livssynsmangfold

 Finansieringsordning er 
under press – stadig 
økende tilskudd til ulike 
tros- og livssynssamfunn

 Utredningen fra 
Stålsettutvalget 2013

 Stortinget har bedt om en 
helhetlig vurdering av 
tros- og livssynsfeltet.

 Økt fokus på 
likebehandling.



Økt partipolitisk uenighet (2017-2021)
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Parti Finansiering Like/særbehandling Dnks ordning

Frp (27) Fjerne tilskudd til 
trossamfunn
Kun kirkebygg-tilskudd + 
lovpålagt

Kristen kulturarv står i 
særstilling
Kr dom – særstilling i skole

?

H (45) Full gjennomgang. 
Videreføre tilskudd

Likebehandling Helhetlig lov

V (8) Red. statstilskudd Utrede 
kirkeskatt

Likebehandling Helhetlig lov

Krf (8) Økt off. finans Dnks særstilling viderføres Kirkens organisering skal 
gjennomgås

Sp (19) Off finans – stat/komm Dnks særstilling Egen kirkelov – avvente 
kirk initiativ

Ap (49) Off. finansiering Dnks særstilling
Skrittvis prosess

Egne bestemmelser
om kirkevalg

SV (11) Fjerne off. finans? Likebehandling



Hvorfor skal staten bry seg om tro- og livssyn?
Mer trosmangfold må føre til kritisk vurdering av etablerte 

ordninger.  
Regjeringen legger til grunn premissene i Stålsettutvalget om 
et livssynsåpent samfunn. 
Staten skal føre en aktiv støttende tro- og livssynspolitikk.

Hvorfor skal det offentlige finansiere tro og livssyn?
Høringen gir en positiv omtale av tro/livssyns betydning 

og som et samfunnsgode som skal understøttes. 
Samtidig behov for forenkling og mer kontroll.

Kritiske spørsmål ved etablerte ordninger; 
Regjeringens svar
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Bør det ikke kreves mer for at tros- og livssynssamfunn 
får offentlig finansiering?

Regjeringen vil skjerper kravene for at tros- og 
livssynssamfunn skal motta støtte, men viderefører 

hovedlinjene i dagens tilskuddsordning. 

Hvorfor egne lovregler og en egen finansieringsordning 
for Dnk?

Regjeringen legger mer vekt på likebehandling, 
men staten har særskilte forventinger til Dnk, og § 16 i 
Grunnloven bekrefter et særlig forhold mellom staten og 
Dnk. 
Ikke likhet – men likeverdighet?

Kritiske spørsmål ved etablerte ordninger; 
Regjeringens svar, del 2
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Modernisering av lovverket 
Forenkling 
Bedre kontroll og tilsyn 
Mer likebehandling
Ytterligere selvstendiggjøringen av Den norske kirke fra staten

 Ikke uttalt direkte, men vi mener det også er grunnlag for å 
hevde at mange av forslagene har som formål å redusere de 
offentlige utgiftene til tros- og livssynssamfunn. 

2. Lovforslagets formål
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I høringsnotatet:
Kap 3- Historisk bakgrunn
Kap 8 - Forslag om overgang til rammelov for Dnk
Kap 9 og 10 – forslag til ny off. finansieringsform
Kap 11 – Forslag knyttet til kulturhistorisk viktige kirkebygg
Kap 12 – OVF
Kap 18 – Om medlemskap/tilhørighet (alle)
Kap 22 – om gravplassforvaltng

I lovforslaget er kap 3 (§§ 8-16) om Dnk

2. Lovforslagene om Den norske kirke
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Omfanget av særlovsregulering av Dnk
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 Omfang av kirkelig lovgivning allerede 
kraftig redusert i Kirkeloven (1997)

 Nå foreslås ytterligere deregulering.
 Dnk får eget kapitel (3) i en felles 

trossamfunnslov

 Soknet og Dnk (r) lovfestes som 
rettssubjekter

 Prestetjenestens organisering lovfestes.

 Kirkemøtet gis myndighet til å fastsette 
øvrig kirkeordning.

 Begrunnelse: Kirken skal få frihet til å 
organisere seg selv

 Egen finansieringsordning for Dnk

Antall §§ foreslås redusert fra 40 til 9

Kirkemøtet fastsetter 
kirkens øvrige ordninger



§ 8 : Kapitlets formål
«Formålet med bestemmelsene i dette 
kapittel er å legge til rette for at Den 
norske kirke forblir en demokratisk og 
landsdekkende folkekirke».

Fanebestemmelse som innledning til 
kap. 3 om Den norske kirke
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«Soknet er den grunnleggende enheten i Dnk og kan ikke 
løsrives fra denne.                                                                     

Den norske kirke, såvel som det enkelte sokn, er et eget 
rettssubjekt.

Kirkemøtet opptrer på vegne av rettssubjektet Den norske 
kirke og menighetsrådet på vegne av soknet når det ikke er 
fastsatt i medhold av §10 annet ledd at myndigheten er lagt 
til et annet organ».

§ 9 Soknet og Den norske kirke 
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§ 10 Kirkemøtet
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«Kirkemøtet fastsetter kirkens 
grunnlag  og lære og alle 
gudstjenestelige bøker.

Kirkemøtet gir nærmere 
bestemmelser om kirkens 
organisering, kirkelig inndeling, 
kirkelige organer og valg til disse. 

Kirkemøtet kan ikke fatte vedtak 
eller gi instruks i enkeltsaker som 
det tilligger organer for soknet å 
avgjøre» 

Foto; www.kirken.no



Alternativ a) ved  fortsatt delt finansieringsansvar mellom  stat og 
kommune

«Staten gir tilskudd til prestetjenesten og kirkens virksomhet nasjonalt 
og regionalt.

Kommunen gir tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunen, herunder 
tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal 
sørge for at kirkebyggene lokalt holdes i forsvarlig stand og kan 
benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også 
sørge for at soknene har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester 
og kirkelige handlinger og tilstrekkelig administrativ hjelp.

Kirkemøtet kan bestemme at medlemmer av Dnk skal betale 
medlemsavgift.»

Finansiering § 12 – alternativ a)

13



Alternativ b) ved full statlig finansiering
«Staten gir tilskudd til prestetjenesten og kirkens virksomhet nasjonalt 
og regionalt.

Staten gir også tilskudd til kirkelig virksomhet lokalt, herunder tilskudd 
til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sørge for 
at kirkebygget holdes i forsvarlig stand og kan benyttes til gudstjenester 
og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også sørge for at soknene har 
tilfredstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger og 
tilstrekkelig administrativ hjelp.

Kirkemøtet kan bestemme at medlemmer av Dnk skal betale medlems 
avgift.»

Finansiering § 12 - alternativ b)
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«Kirkene er soknets eiendom med mindre annet 
følger av særskilt rettsgrunnlag.

Kirkemøtet gir regler om krav til kirke, forvaltning 
av kirke og tilhørende fond, inventar og utstyr og 
om bruk av kirke, herunder betaling for bruk.»

§ 13 Kirkebygg 
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Prestetjenestens organisering (§14) 

16

«Hvert sokn skal være betjent av 
prest, hvert prosti av prost og 
hvert bispedømme av biskop. 

All prestetjeneste skal 
organiseres slik at prestene kan 
utøve sin tjeneste i samsvar med 
ordinasjonenes forutsetninger og 
forpliktelser.»



«Kirkemøtet bestemmer om, og med hvilke unntak 
og særregler, forvaltningsloven, offentleglova og 
regler om offentlige organer i arkivlova skal gjelde 
for virksomheten som drives av kirkelige organer.

Forslag til vesentlige endringer i dette kapitel skal 
forelegges Kirkemøtet»

§ 16 Saksbehandlingsregler
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3. KAs vurdering av lovforslagene 



KAs plattform
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 Fortsatt statlig og kommunal 
finansiering.

 Soknene skal sikres fortsatt 
selvstendig rettslig handle-
evne, et helhetlig ansvar for 
kirkelig virksomhet i soknene, 
fortsatt demokratisk styreform 
og fortsatt eierskap til kirkene.

 Loven må avklare forholdet  
mellom rettssubjektene.

 Soknets organer (både mr og 
fr) skal lovfestes

 Arbeide for en forenkling av 
kirkelige strukturer og avvikle 
ordningen med to 
arbeidsgiverlinjer.

 Ønsker egen kirkelov.

 Vedtatt av KAs landsråd 2017.



Støtte til hovedlinjene, men KAs kritikk skyldes:
1. Svakere finansiell forpliktelse for stat og kommune

2. Noen av lovforslagene innebærer at staten endrer på vesentlige 
sider ved Den norske kirke – og disse endringene skaper ubalanse, 
er ikke tilstrekkelig utredet,  og har ikke bred tilslutning. Svak rettslig 
bekreftelse på soknets grunnleggende karakter og oppgaver.

3. Flere av forslagene skaper usikkerhet om vesentlige forhold i Dnk
når det gjelder arbeidsgiveransvar, byggforvaltning mv. Endringene 
er for store og omfattende, og Dnk er ikke tilstrekkelig forberedt: 

Kirkemøtet i 2016: «Trinnvis utvikling av kirkeordningen for å sikre 
kontinuitet, stabilitet og bred kirkelig oppslutning om endringsforslagene»

Hovedsynspunkter til kap. 3 om Dnk
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Finansieringsordning  -
god prinsipiell tilnærming 
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Positive elementer
 Overordnet godt religionspolitisk

grep: En økonomisk 
understøttende religionspolitikk, 
Grl § 16. 

 Anerkjennelse av at Den norske 
kirkes særstilling medfører 
bindinger og andre typer utgifter 
som begrunner ulikhet i 
finansieringsordning.

 Avvikling av utilsiktede utslag av 
dagens finansiering – at andre 
trossamfunn tjener på nedgang i 
Dnks medlemstall.

 Tilskudd til en landsdekkende 
prestetjeneste og lokal 
gravplassdrift sikres. 



Finansiering –
rammemodell betyr midler til færre formål 
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Negative elementer

Færre formål omtales i lovtekst.

Trosopplæring/undervisning og 
lokalkirkelig administrasjon/ ledelse 
rammes hardest. 

Områder som har vært nevnt i lov uten 
tydeligere forpliktelser, tas ut (diakoni, 
kirke-musikk, kontorstandard etc).

Kirkebyggfinansieringens rettslige 
grunnlag svekkes også.

Reformene som ble borte??



Høringsforslaget har 2 alternativer, men det argumenteres tydelig for en 
hel statlig finansiering, da dette bl.a. gir forenkling og bedre grunnlag 
for helhetlig nasjonal styring av organisering og ressurser  

KA går klart inn for en fortsatt delt finansiering mellom kommune og 
stat: 
 Viderefører tilknytning kirke – kommune, kirke - lokalsamfunn
 Opprettholder en lokal økonomisk selvstendighet
 Maktfordeling, mindre sentralisert økonomi
 Mindre risiko med flere kilder

Men: 
 Vi ønsker en tydeligere beskrivelse av statens og kommunenes 

ansvar

 Hva vil kommunene si i høringen?

Kommunal eller statlig finansiering?
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 Samlet sett fremstår delt finansieringsansvar mellom stat og 
kommune fortsatt som den ønskede finansieringsform

 Begge modeller legger til rette for (innebærer?) en nedskalering av 
det offentliges ansvar

 Kommunenes konkrete plikter etter dagens kl § 15 bør i større grad 
videreføres. 

 Statens ansvar for finansiering av trosopplæring bør klargjøres i 
loven.

 Potensialet for gaveøkonomi/frivillige medlemsbidrag er reelt, men 
pålagt medlemsavgift vurderes p.t ikke som ønskelig.

Samlet vurdering

24



Omfanget av lover for Dnk
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 KA gir tilslutning til at omfanget av 
lovbestemmelser kan reduseres

 Mer myndighet bør legges til 
Kirkemøtet 

Men
 Kriteriene for hva som er tatt ut/blir 

stående er ikke tydelige
 Viktige konsekvensvurderinger 

mangler. Hva vil være likt og hva 
blir  forskjellig  på lovregulering og 
KM-regler?

 KA ønsker noen vesentlige 
bestemmelser når det gjelder 
soknet og soknets organer

Kirkemøtet fastsetter 
kirkens øvrige ordninger



Soknene og Dnk
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 Både KM og KA har tidligere uttalt 
at forholdet mellom soknene og Dnk
(r) må avklares i lov.

 KM har bedt KR om særlig 
utredning av spørsmålet.

 Så langt er spørsmålet ikke ferdig 
utredet – heller ikke kirkelig drøftet.

 Forslaget til Kap 3 medfører at 
eksisterende balanse mellom lokalt 
– nasjonalt forrykkes i soknenes 
disfavør.

 Lovforslaget omtaler ingen 
grunnleggende oppgaver og ansvar 
for soknet

Foto: Kirkens informasjonstjeneste



Arbeidsgiverrelaterte spørsmål
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 Bortfall av krav om medlemskap 
(kl § 29) – alminnelig diskr lov vil gjelde.

 Dnk(r) gis rettslige begrensninger i sin 
styringsrett (organisering) av preste-tjenesten.

 Kirkelig fellesråd fratas rettslig grunnlag for å 
inneha samlet og selvstendig 
arbeidsgiveransvar på vegne av flere juridiske 
personer.

 Soknenes rettslige handleevne svekkes -
endring i oppgavefordeling ikke lenger et 
avtalespørsmål – fastsettes av KM.

 Uavklarte konsekvenser særlig for 5000 
fellesrådsansattes (flersokns) arbeids-forhold.

 Ingen omtale i høringsnotatet.

 Mest kritiske punkt i hele notatet. 



«En annen formell side.. er den rettslige status et (KM-oppnevnt) kirkelig fellesråd 
vil ha vis a vis de ansatte. I dag har de kirkelige fellesrådene en viss selvstendighet 
som arbeidsgiver, ved at fellesrådene blant annet er part i arbeidsrettslige saker for 
domstolene, selv om dagens kirkelige fellesråd neppe kan anses som selvstendige 
rettssubjekter. Dette er en særegen konstruksjon. At denne særegne 
konstruksjonen rettslig sett er akseptert, skyldes i stor grad at kirkeloven 
positivt tillegger arbeidsgiverfunksjonen til de kirkelige fellesrådene, jf. § 14.
Ved opphevelsen av denne bestemmelsen, vil det være vanskeligere å begrunne at 
et DNK-opprettet kirkelig fellesråd skal kunne opprettholde en slik særegen 
selvstendighet som arbeidsgiver, uten samtidig å være et eget rettssubjekt.... F.eks. 
kan en se for seg at en ansatt i et nytt kirkelig fellesråd ved en tvist om lønn, vil 
måtte gå til søksmål mot alle soknene som fellesrådet er et organ for.»

Juridisk vurdering fra advokatfirmaet Hjort 5. november 2017

Rettslig vurdering
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Mulige konsekvenser for den enkeltes (fr) 
arbeidsforhold
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 400 virksomhetsoverdragel-ser 
til ny(e) arbeidsgiver(e) 
(NN/XX).

 Innsnevring av det område 
soknets arbeidstakeres 
rettigheter kan gjøres gjeld-
ende (sokn).

 Risiko for økning i antall 
deltids-stillinger hos soknets 
tilsatte?

 Usikker plattform for daglig 
leder.

 Svekket arbeidsgiver – svekker 
arbeidsavtalen.

Ill: Fagforbundet.no



Kirkebygg – eierskap og forvaltning
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 KA avviser forslag til lovendring som 
kan medføre at soknet som kirkeeier 
fratas ansvar for 
kirkebyggforvaltningen.

 Prinsipielt problematisk ut fra 
alminnelig forståelse av 
eiendomsretten.

Departementet argumenterer for en ny 
forvaltningsmodell (pkt 9.6.6):
«Den norske kirke vil på nasjonalt nivå 
kunne vurdere ressursbruken på 
kirkebyggenes drift og vedlikehold i 
sammenheng med andre deler av kirkens 
utgiftsoppgaver. Nasjonal styring på 
kirkebyggområdet gir Den norske kirke 
større muligheter for et målrettet og 
planmessig vedlikehold av sine kirkebygg 
enn ved en videreføring av det 
kommunale finansieringsansvaret på 
området»

Foto: GD



 Fellesrådsnivået problematiseres som forvaltningsnivå på 
grunn av lite fagkunnskap

 Kommunalt finansieringsansvar gir ikke økonomiske 
insitamenter til å ta kirker ut av bruk (!)

 Ingen omtale av fordelene ved nærhet/lokal 
kirkebyggforvaltning eller betydningen av tilknytning 
mellom kirke og lokalsamfunn

 Ingen støtte til vedlikehold av kirker med store 
kulturminneverdier

 Vi ønsker bedre støttemiljøer/ systemer
 At små fellesråd/kommuner er dårligere i 

kirkevedlikehold, er ikke faglig dokumentert verken av 
Riksrevisjon eller KAs tilstandsrapporter.

 Vi liker dårlig «nedsnakkingen» av lokalkirkens 
kirkebyggforvaltning

Kirkebyggforvaltning og lokalsamfunn
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KAs kirkekontroll viser



Gravplass, kremasjon og gravferd
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 Glad for forslaget om å 
videreføre kirkens 
gravferdsmyndighet.

 Uklokt å ikke identifisere 
ansvarlig organ i lov – viktig 
med ro/stabilitet omkring 
offentlig gravplassforvaltning.

 Fylkesmann får hjemmel til å 
fravike normalordning hvis 
kommunen vil overta.  KA 
mener at kirkelig myndighet 
forutsettes å bli hørt.

www.kirkesok.no



4. Om utfylling av høringsskjemaet



Til selve høringen
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 Viktig å danne seg et helhetsinntrykk før 
man svarer på enkeltspørsmål.

 Noen spørsmål er stilt på en krevende måte 
- som «fanger». Vi anbefaler at en vurderer 
å svare uenig på flere av disse, og i stedet 
nyanserer/presiserer i egen kommentar.

 Bruke gjerne kommentarfelt aktivt

 Noen viktige spørsmål er ikke stilt. Gjelder 
særlig arbeidslivsrelaterte spørsmål. Men 
også myndighetsfordeling lokalt/nasjonalt.

 Helhetlig uttalelse legges inn i siste 
kommentarfelt

 Vær obs. på spørsmål 19, 20 og 26, men 
også i 23 og 24. Vi anbefaler å føye til 
merknader på disse pkt.



 Departementets hovedanliggende nr. 1 er å få på plass en ny 
finansieringsmodell for alle trossamfunn. Med noen forbehold gir KA 
sin tilslutning til disse hovedgrepene (spørsmål 11-14).

 Departementets hovedanliggende nr. 2 er å få på plass en mer 
helhetlig lov. Hvor vesentlig er egen kirkelov – versus eget kapittel? 
(Spørsmål 18) Viktigere hva som står – at mer av dagens 
bestemmelser videreføres.

 KA synes det er avgjørende å støtte videreføringen av soknets og 
Dnk (r) rettslige handleevne. (Spørsmål 23). Her vil vi at det i tillegg 
at det skal lovfestes et felles organ for flere sokn.

Oppsummering
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 KA vil markere uenighet i spørsmål 19 og 20. Vi ønsker at loven 
klargjør soknets rolle samt regulere et fellesorgan for sokn som kan 
opptre som arbeidsgiver, kirkebyggforvalter og gravferdsmyndighet 
mv. Vi støtter samtidig at KM får utvidede fullmakter på gitte 
områder.

 KA støtter fortsatt delt finansieringsansvar stat/kommune. Alternativ 
a) under spørsmål 24. Vi ønsker at flere elementer fra nåværende §
15 i kirkeloven videreføres.

 KA støtter fortsatt kirkelig gravferdsdrift (spørsmål 26). Samtidig så 
bør fellesrådets gravferdsansvar fortsatt bør være regulert i lov.

Oppsummering forts
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I det følgende vises hva som er administrasjonen i KAs sitt 
forslag for sitt styre til utfylling av en del av de viktigste 
spørsmålene slik de er stilt i kulturdepartementets  elektroniske 
høringsopplegg.

Svarene som gis her er foreløpige og kortfattede.
De er ikke styrebehandlet i KA

Høringsskjema
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Nr Spørsmål

E
n
i
g

U
e
n
i

g Viktig Ikke 
viktig Kommentar

1 Dagens 3 lover erstattes 
av en felles lov X

Gir sin tilslutning til hovedgrepet 
med å lage en felles lov, men tar 
visse forbehold om kap 3

1 Lovens formål X

5 Minstekrav 500 
medlemmer X X

Mener kravet om500 gir negativt 
utslag mindre trossamfunn. Foreslår 
100

8 Registrering vigselsrett X

9 Staten overtar andre T&L X

12

Kirker før 1900 ikke med i 
beregningsgrunnlaget til 
andre tros- og 
livssynssamfunn

X

Som beregningsmodell er dette ok, men 
det er lite dekkende for å vurdere utgifter 
til kirker med store kulturminneverdier. 
Også andre tros- og livssynssamfunn har 
bygg med store kulturverdier.

13 Tilsk til oppgaver Dnk på 
vegne av det off ikke med X X Samtidig avgjørende å anerkjenne 

økonomisk likeverdighet.

14 Tilsk som følger av Dnk
særlige stilling ikke inngå X X

Statens mulighet til å ta ut tilskuddsformål
fra reguleringsgrunnlaget må ikke 
anvendes på en måte som svekker den 
økonomiske likeverdigheten 

16/
17 Fylkesmann tilsyn X
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Nr Spørsmål E
n

i
g

U
e
n

i
g Viktig Ikke 

viktig Kommentar

18 Den norske kirke eget 
kapittel X X

Bør også inneholde oppgaver for soknets 
organer

19 Det skal overlates KM å 
fastsette organisering..

(X)

X Støttes, men under forutsetning av at 
soknets hovedoppgaver fastsettes i lov. 
KM organiseringskompetanse skjer da 
innenfor de rammene kirkeloven gir 
hjemmel for etter at ansvarsdelingen er 
fastlagt i lov.

20 KM fasetter bestemmelser 
om kirkebygg

(X) X
Forutsetter at soknet er forvalter av egne  
bygg og at det ikke  skjer en 
sentralisering av forvaltningsansvaret slik 
deler av høringsnotatet legger opp til.

21 KM bestemmer offlov, 
forvaltn lov, arkivlov (X)

Rekkevidden av KM vedtak må utredes 
først. Ettersom Dnk finansieres av det 
offentlige kan det være gode grunner til 
at Stortinget fastsetter dette . Det er 
viktig at det offentlige sikrer seg åpenhet 
og transparens i bruk av fellesskapets 
midler. Det er også visse utfordringer ved 
å utvikle og forvalte eget kirkelig 
regelverk som man ikke vet om 
rekkevidden av i forhold til omgivelsene.

22 KM bestemme medl. kont. (X)
Dersom det skal gis en slik kan den gis til 
rettssubjektene både sentralt og lokalt. 
Det er imidlertid usikkert om man 
overhodet trenger en slik hjemmel. 

Soknet og Den norske 
   

Soknets oppgaver må forankres i lovtekst 
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Nr Spørsmål

E
n
i
g

U
e
n
i
g

Viktig Ikke 
viktig Kommentar

24A Dagens todelte finansering
videreføres X X Kommunens ansvar tydeliggjøres, 

mottakerorgan lovfestes

24 
B Statlig fullfinansiering X

Risiko for at maktforskyvning og 
sentralisering. Den lokalkirkelige 
nærhet og kontakt med kommunen 
svekkes og risiko for at den lokale 
folkekirke forvitrer

26 Gravplass videreføres X X
KA ønsker lovfesting av kirkelig
forvaltningsorgan og part overfor 
kommunen og de pårørende

27
Fylkesmann kan etter
søknad overlate ansvaret 
til kommunen

X
Kommunene bør ikke ensidig 
kunne overta ansvaret. Soknenes 
organ må gis plass i prosessen
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