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Notat til Energi- og miljøkomiteen – høring om statsbudsjettet 2018 
 
Fra KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter 
 
Det er flere komiteers budsjettkapitler som er relevante for kirkebyggfeltet. Energi- og 
miljøkomiteen har ansvar for kulturminnelov og kulturminnepolitiske virkemidler. Vi vil her 
kommentere det som er relevant for komiteens budsjettkapitler, men også peke på enkelte 
forhold vedrørende kirkebyggfeltet som går utover dette. 
 
Kirkebyggene står i en særstilling som kulturminner. I tillegg til de fredede og automatisk 
verneverdige kirker fra før 1850 (518 kirker), har 443 kirker etter 1850 fått statusen 
verneverdig av Riksantikvaren.  Energi- og miljøkomiteens besøk hos NIKU i februar viste at 
også blant disse relativt nye kirkene fra etter 1850 er det store kulturminneverdier, både i 
selve byggene og i de verdifulle kunst- og inventarverdiene. Samlet sett er kirkebyggene vår 
største kulturminneskatt. Likevel er bare 13% av de 1629 norske kirkene underlagt 
kulturminneloven gjennom fredning.  
 
Statlig innsats for kirkebygg 
Kommunenes ansvar for finansiering av kirkebyggene viderefører en god tradisjon der 
kirkebygget er lokalsamfunnets ansvar. Det har likevel vært tverrpolitisk enighet om behovet 
for økt statlig innsats for å bidra til å sikre de store nasjonale kulturminneverdiene som 
kirkene representerer. KA er derfor svært tilfreds med initiativet fra Energi- og 
miljøkomiteen som førte til et Stortingsvedtaket i desember 2015 om at «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.» (Anmodningsvedtak nr 407 og 408 av 
18. des. 2015) 
 
Regjeringens avvisning av statlige tiltak 
KA uttrykte skuffelse over at Kulturministeren i 2016 varslet Stortinget om at spørsmålet om 
eventuelle statlige tiltak overfor kirkebygg først skulle vurderes i forbindelse med behandling 
av spørsmålet om framtidig finansiering av tros- og livssynssamfunn. I september 2017 la 
Regjeringen fram høringsnotatet «Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn». Forslaget 
omtaler to ulike modeller for framtidig finansiering av Den norske kirke, men ingen av 
modellene innebærer noen særskilte ordninger eller tiltak rettet mot kirkebygg. 
Regjeringens forslag innebærer at alle tiltak for sikring og vedlikehold av de mest 
kulturhistorisk verdifulle kirkebyggene skal finansieres innenfor ordinære drifts- og 
investeringsmidler til Den norske kirke. I forslag til statsbudsjett for 2018 foreslår 
Regjeringen i tillegg at ordningen med rentekompensasjon for istandsetting av kirkebygg skal 
avvises.  
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Vi viser også til Riksrevisjonens rapport «Riksrevisjonens undersøking 
av vedlikehald og sikring av kyrkjebygg» fra 2011. Riksrevisjonen mente at utfordringene på 
området er så store 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 vedlike og sikra». 
  
Vi ber også om at rentekompensasjonsordningen ikke fjernes før man kommer opp med en 
alternativ ordning for statlige bidrag til kirkebyggfeltet. 
 
 
Forslag fra KA: 
Bevaringsprogram 
Vi ber om at Regjeringen følger opp Anmodningsvedtak 407 og 408 med forslag om tiltak for 
en forsterket strategi for kirkebygg. Vi vil foreslå et bevaringsprogram for styrket 
kirkevedlikehold der det bl.a. gjøres et utvalg av kirker med særlige kulturminneverdier som 
skal omfattes av en statlig ordning.  
 
Kulturminnefondet bør åpnes for tildelinger til kirkebygg, fordi kirkene er lokale 
kulturminner ofte av meget høy kulturminneverdi.  
 
Rentekompensasjonsordningen videreføres inntil en ny statlig ordning er etablert.  


