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1. Forslagene i høringsnotatet som angår kirkebygg  
 

1.1. Hvem skal eie og forvalte kirkebyggene? 
Forslagene om framtidig lovregulering av kirkebyggene er omtalt i kap 8.3.10 og i kap 9.5  
Det foreslås en ny lovparagraf som omhandler kirkebygg i Den norske kirke:  

§ 13. Kirker 
Kirkene er soknets eiendom med mindre annet følger av særskilt rettsgrunnlag. Kirkemøtet gir 
regler om krav til kirke, forvaltning av kirke og tilhørende fond, kirkens inventar og utstyr, og om 
bruk av kirke, herunder betaling for bruk. 

Forslaget viderefører dagens ordning med soknet som eier av kirkebyggene. Bestemmelsen gir samtidig 
Kirkemøtet hjemmel for å fastsette regler som kan erstatte dagens regler om forvaltning og bruk av kirker 
i kirkeloven §§ 18–21 og reglene gitt i medhold av disse bestemmelsene.   
 
Bestemmelsene som ikke videreføres når det gjelder kirker er bl.a.:  

• Den spesielle statusen for godkjente kirker 
• Forutsetningen om at det skal være kirke i hvert sokn  
• Kirkelig fellesråds rolle som forvalter av kirkebyggene 
• Reglene om betaling for bruk av kirken 
• Krav til størrelse mv for ny kirke 
• Departementets rolle som godkjenningsinstans for nybygging, ombygging eller nedleggelse av 

kirker 
• Forutsetningen om 60 meters avstand for nybygging i nærheten av kirker på landet  

 
Siden bestemmelsen om kirkelig fellesråd foreslås fjernet, vil lovforslaget innebære at det er Kirkemøtet 
som fullt ut bestemmer hvem som skal ha det daglige forvaltningsansvaret. Det kan legges til 
menighetsrådet eller til et fellesråd opprettet av Kirkemøtet. Det kan også legges til en annen instans 



fastsatt av Kirkemøtet, f.eks. et prostiråd, bispedømmeråd eller en egen sentral kirkebygginstans, jfr 
statens bygg som forvaltes av Statsbygg. I de sistnevnte eksemplene vil ikke lenger forvaltningsansvaret 
ligge på et organ som opptrer på vegne av soknet, men det vil være en instans som opptrer på vegne av det 
sentrale rettssubjektet Den norske kirke.  
 
Dagens forvaltning av kirkebyggene er knyttet til kommunenivået, både ved at kommunene har ansvar for 
å finansiere drift og vedlikehold av kirker, og at ansvaret for drift og vedlikehold er lagt til kirkelig organ 
på kommunenivået. Departementet problematiserer kommunenivået som framtidig forvaltningsnivå, og 
anbefaler at de innordnes i et forvaltningsområde ut over kommunen. Her pekes på følgende forhold: 

• Manglende fagkunnskap er årsak til at det antikvariske vedlikeholdet ikke har vært forsvarlig.  
• Med kommunen som forvaltningsnivå kan ikke ressursinnsatsen vurderes å tvers av 

kommunegrenser, og det oppstår vanskelige budsjettmessige prioriteringer mellom kirkebygg og 
andre kirkelige behov. 

• Det kommunale finansieringsansvaret for kirkebygg gir ikke økonomiske insitamenter til å ta 
kirkebygg ut av bruk. Innsparinger på kirkebyggfeltet kommer primært kommunen til gode – ikke 
kirken.  

 
Ny organisering av kirkebyggenes forvaltning vil etter departementets syn gi et bedre grunnlag for å bedre 
sikring og vedlikehold. Regjeringen vil ikke si noe mer konkret om områder eller regioner som er aktuelle 
som nye forvaltningsenheter. Det er Kirkemøtet som må fastsette dette. Departementet uttrykker likevel 
klare føringer for hva som bør være bestemmende for Kirkemøtet i denne saken:  

Kirkemøtets ansvar i denne sammenhengen er å vurdere bestemmelser om organiseringen som 
kan gi en faglig forsvarlig og mer målrettet og planmessig istandsetting av kirkebyggene, og slik 
at vedlikeholdsinnsatsen overfor kirkebyggene kan skje ut fra et bredere og mer helhetlig 
perspektiv.  

 
1.2. Kirkebyggenes finansiering (9.5.2.2)  
Dagens ordning innebærer at det er kommunene som har det finansielle ansvar for drift og vedlikehold av 
kirkebyggene. Gjennom årene har det både på kommunalt og kirkelig hold vært framholdt at staten bør ta 
et større økonomisk ansvar for kirkebyggene, i hvert fall for kirkebygg av kulturhistorisk verdi. 
Høringsnotatet drøfter om det kommunale ansvaret for kirkebyggene bør føres videre, eller om den 
offentlige finansieringsoppgaven overfor landets kirkebygg, eventuelt avgrenset til de kulturhistorisk 
verdifulle kirkebyggene, bør overtas av staten.  
 
I departementets modell med fortsatt kommunal finansering gir det etter høringsnotatets syn fortsatt 
grunnlag for at Kirkemøtet kan fastsette at kirkebyggforvaltningen legges på et høyere forvaltningsnivå 
enn kommunenivået. Det bør fortsatt være hovedregelen at kommunen gir et rammetilskudd til kirkelig 
virksomhet. Der Kirkemøtet vil opprettholde en kirkelig forvaltningsenhet på kommunenivået, men 
bestemmer at den bygningsmessige forvaltningen av kirkebyggene skal legges et annet sted, antar 
departementet at det i tilfelle må være vedkommende kirkelige forvaltningsorgan i den enkelte kommune 
som bestemmer hvor stor del av det kommunale rammetilskuddet som skal disponeres for kirkebyggene i 
kommunen. De sier ikke noe om hvordan denne prioriteringen skal skje hvis Kirkemøtet ikke 
opprettholder et forvaltningsnivå på kommunenivå.  
 
Dersom staten skulle ta over kommunenes økonomiske ansvar for kirkebyggenes drift og vedlikehold, 
foreslår departementet at midler til kirkebygg inngår i statens samlede rammebevilgning til Den norsk 
kirke som fordeles videre av Kirkemøtet. Departementet ser ikke grunnlag for en særskilt ramme eller 



øremerkede midler til kirkebyggformål eller til kirkebygg med særskilte kulturhistoriske verdier. I omtalen 
av en finansieringsmodell med full statlig finansiering argumenteres det for gevinstene med nasjonal 
styring på kirkebyggfeltet:   

Den norske kirke kan på nasjonalt nivå 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 (9.6.6). 

 
1.3 Kirkebyggene som kulturminner (8.3.10, 9.5 og kap 11) 
En relativ liten andel av kirkene i Den norske kirke er fredet i medhold av kulturminneloven (ca 250 
kirker). Det er fastsatt egne regler for saksbehandling ved endringer, ombygginger mv av alle bygg som 
har status som verneverdig (ca 700 kirker). Formålet med dette regelverket er å sikre en kulturminnefaglig 
forsvarlig behandling av kirkebyggsaker. Dette er regulert i et eget rundskriv fastsatt av 
Miljøverndepartementet og det daværende Kirkedepartementet (Rundskriv T-3/2000). Hjemmelen for 
departementet til å fastsette dette regelverket vil falle bort i bestemmelsen om kirkebygg i lovforslaget. 
Dette vil medføre at kun de kirkene som er fredet etter Kulturminneloven vil ha et vern, med mindre 
Riksantikvaren og Kirkemøtet godtar at listeføringen fortsetter. 
 
Lovforslaget overlater til Kirkemøtet - i samarbeid med Riksantikvaren – å fastsette eventuelle ordninger 
og saksbehandlingsregler som fortsatt sikrer en kulturminnefaglig behandling av kirkebyggsaker, ut over 
det som kan pålegges i medhold av kulturminnelovens gjeldende bestemmelser.  
 
Departementet ser ikke grunnlag for en særskilt ramme, tilskuddsordning eller øremerkede midler til 
kirkebyggformål eller til kirkebygg med særskilte kulturhistoriske verdier.  
 
 
 
2. Vurdering/drøfting av forslagene 
 
2.1 Soknet som eier av kirkebygg 
En sentral føring i lovforslaget er at staten i mindre grad skal regulere Den norske kirkes organisering. 
Gjeldende kirkelov har 5 paragrafer som forholdsvis detaljert regulerer forvaltningen av kirkebyggene, og 
KA forstår behovet for å redusere omfanget av disse bestemmelsene i en framtidig felles lov for tro- og 
livssynssamfunn. Lovforslaget om kirkebygg omtaler imidlertid kun to forhold: Det selvfølgelige i at 
kirkene eies av soknet. Og at Kirkemøtet fastsetter alt om regelverk og forvaltning for øvrig. KA støtter at 
Kirkemøtet gis mer ansvar for overordnet regulering på kirkebyggfeltet. Vi er likevel kritisk til at soknet 
som eier av kirkebygget ikke gis noen selvstendige oppgaver eller ansvar for kirkebygget ut over det som 
Kirkemøtet velger å fastsette i en ordning.  
 
Bestemmelsen i lovforslagets § 13 om kirker gir ikke dette eierskapet noe innhold, og det legger ingen 
oppgaver til soknets organer. Soknenes status som ansvarlig for kirkebyggene blir på denne måten 
svekket. Det vil kun være Kirkemøtet som kan vedta hvilke oppgaver og ansvar som soknet kan få på 
kirkebyggområdet. Lovforslaget går imidlertid langt i å peke på at kirkebyggfeltet egner seg for nasjonal 
styring, med andre ord at soknet som kirkeeier bør fratas hele eller vesentlige deler av sitt 
forvaltningsansvar. Lovforslaget innebærer derfor en klar svekkelse av soknet som eier, og gir en uønsket 
skjevhet mellom soknet som eier av kirkebygg - og Kirkemøtet.  



 
Oppsummerende vurdering: KA mener at lovforslaget innebærer at staten aktivt fratar lokal kirkeeiers 
lovregulerte eieroppgaver for å forvalte sin egen eiendom. Vi vil anbefale at den nye loven legger til 
grunn at det er eier som har det grunnleggende ansvaret for å forvalte kirkebyggene. Vi foreslår at en ny 
lov kan gi Kirkemøtet en hjemmel som innebærer visse begrensninger i soknets selvstendige råderett over 
kirkene. Dette vil gi Kirkemøtet en tydelig rolle som overordnet organ i Den norske kirke på 
kirkebyggområdet uten at soknets grunnleggende eieransvar undergraves. 
 
 
2.2 Statens ansvar for kirkebyggenes kulturminneverdier og for en landsdekkende folkekirke 
I Norge står kirkene i en særstilling som kulturminner. De forteller om 1000 års arkitektur, kunsthistorie, 
håndverk, sosialhistorie og kirkehistorie. Kirkebyggene har også en betydning for folk og lokalsamfunn 
som går langt ut over kirkens behov for egnede gudstjeneste- og forsamlingslokaler. Høringsnotatet 
drøfter i liten grad hvordan staten i framtida skal bidra til å ivareta kirkebygg med store 
kulturminneverdier eller hvordan Den norske kirke kan kunne bidra til å opprettholde et landsdekkende 
tilbud om kirkebygg.  Selv om stat og kirke skilles mer fra hverandre, mener vi at staten også må 
anerkjenne sitt overordnede ansvar for kirkebygg. Staten må være en garantist for vår største 
kirkekulturarv, og det bør tydeliggjøres at kirkebyggene ikke bare er et internt forhold i trossamfunnet 
Den norske kirke. 
 
Det har ved flere anledninger vært tverrpolitisk enighet om behovet for økt statlig innsats for å bidra til å 
sikre de store nasjonale kulturminneverdiene som kirkene representerer. I 2015 vedtok Stortinget et såkalt 
anmodningsvedtak 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). Kulturministeren varslet i 2016 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. Her understrekes kirkebyggenes store kulturminneverdier, og 
behovet for økt innsats for sikring og vedlikehold. Likevel blir det ikke foreslått noen særskilte ordninger 
eller økonomiske tiltak rettet mot kirkebygg. Dette betyr at alle tiltak for sikring og vedlikehold av de 
mest kulturhistorisk verdifulle kirkebyggene skal finansieres innenfor de ordinære drifts- og 
investeringsmidler til Den norske kirke. KA mener dette er en ansvarsfraskrivelse av det statlige ansvaret 
for disse store kulturminneverdiene.  
 
Lovforslaget som er foreslått innebærer at det rettslige grunnlaget for dagens saksbehandlingsregler mv 
for verneverdige kirker avvikles (det såkalte kirkerundskrivet fra 2000). Nesten ingen kirker som er bygd 
etter 1650 vil etter dette ikke være omfattet av noen særskilte statlig antikvarisk faglig saksbehandlings- 
eller godkjenningsordninger for å ivareta de kulturhistoriske verdiene. Lovforslaget legger opp til at nye 
regler kan fastsettes av Kirkemøtet – i samarbeid med Riksantikvaren. Selv om departementet legger vekt 
på at kirkebyggene har store kulturhistoriske verdier av nasjonal betydning, legges i realiteten ansvaret og 
forpliktelsene på dette feltet over på kirken selv.  
 
Lovforslaget innebærer at kirkelovens forutsetning om at det skal være en kirke i hvert sokn ikke lenger 
skal videreføres. Det pålegger derfor ingen forpliktelser for staten til å opprettholde et landsdekkende 
tilbud om kirkebygg. I områder med lavt befolkningsgrunnlag og store avstander vil det være 
ressurskrevende å opprettholde kirkebygg der folk bor. KA etterlyser at staten blir tydeligere i sine 
forventinger til kirkens ansvar for å opprettholde et landsdekkende tilbud om kirker.  



 
Oppsummerende vurdering: Det er nødvendig at lovforslaget går mye lengre og er mer forpliktende når 
det gjelder langsiktige ordninger og et bærekraftig økonomisk fundament for en framtidig statlig 
kulturminnepolitikk overfor kirkebyggene. Staten må ta et mye tydeligere medansvar på dette området som 
går ut over statens alminnelige understøttelse av kirken som trossamfunn. Statens ansvar for å 
opprettholde et landsdekkende tilbud om kirkebygg bør også tydeliggjøres. 
 
 
2.3 Sammenligning med Sverige 
Kirke og stat skilte lag i år 2000, og flere elementer i lovforslaget har paralleller til loven som reguler 
forholdet mellom den svenske folkekirken og staten. I forbindelse med prosessen mot skille mellom kirke 
og stat i Sverige ble det tydelig at kirkebyggets hadde en sterk forankring i «folkesjelen». I prosessen ble 
det klart at kirkebyggene var så viktige for det svenske folket og for hele nasjonen at det krevde en 
særskilt ordning. Det ble derfor inngått en egen avtale mellom staten og Svenska kyrkan. Avtalen 
innebærer at den svenske Riksdagen årlig bevilger om lag en halv milliard kroner i bidrag for kirkens 
arbeid for å ivareta kirkebyggenes kulturminneverdier. Det totale antall kirker i Svenska kyrkans eie er 
3379. Av disse er 2944 kategorisert av staten som verneverdige. 
 
Men også Svenska kyrkan har forpliktelser i avtalen. Den forplikter seg til å ivareta kirkene, kirkekunsten 
og inventaret, og sikre at disse er tilgjengelige for hele folket. Svante Beckmann, professor ved 
Universitetet i Linköping, reflekterte over dette under den nasjonale kirkebyggkonferanse i Narvik i 2015. 
Han uttalte blant annet: «Statens vurdering er så høy at vi må snakke om en videreføring av 
statskirkesystemet i en antikvarisk innramming.  Den svenske kirkens nåværende rolle som forvalter av en 
lovbeskyttet nasjonal kulturarv som tilhører hele det svenske samfunn, er en hjørnesten i denne nye 
statskirkeordningen.» 
 
Nordmenn og svensker er ganske like når det gjelder tilhørigheten til våre kirkebygg. Historien fra Sverige 
viser at man kan løsne organisatoriske og juridiske bånd mellom stat og kirke. Men båndene mellom 
kirkebygg og folk, og mellom kirkebygg og lokalsamfunn, er så sterke at de ikke lar seg klippe over. Som 
i Sverige stiller kirkebyggenes sterke posisjon folkekirken i en særstilling i forhold til andre trossamfunn. 
Den norske kirke blir selvstendig, men stat og kirke bør fortsatt knyttes sammen i ansvaret for å forvalte 
en så sentral del av vår felles kulturarv.  
 
Oppsummerende vurdering: Avtalen mellom den svenske staten og Svenska kyrkan om kirkebygg rommer 
viktige premisser for forholdet mellom stat og kirke når det gjelder forvaltningen av kirkebyggene som 
kulturminner. Avtalen kan gi vesentlige innspill når det gjelder grunnlaget for forholdet mellom kirke og 
stat i Norge på kirkebyggfeltet. 
 
 
2.4 Lokalt ansvar for kirkebygget 
Bakgrunnen for å opprette kirkelig fellesråd i den nåværende kirkeloven var at en slik modell gjør det 
mulig å legge et stort ansvar og mange oppgaver til et organ som kunne opptre på soknets vegne. Siden 
1997 har det i de lokale fellesrådene bygget opp en driftsorganisasjon med kompetanse og ressurser til å 
forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle kirkebyggene. Flere elementer i lovforslaget bidrar til en rettslig 
svekkelse av grunnlaget for dagens ordning med et fellesorgan som på soknets vegne påtar seg de mer 
krevende forvaltningsoppgaver, selv om ordningen med at soknet har to organer fikk bred støtte blant 



menighetsrådene i den såkalte «veivalgshøringen» i 2015. Kirkemøtet har også uttalt sin støtte til en slik 
modell.  
 
Lovforslaget gir en kritisk vurdering av grunnlaget for en lokal kirkebyggforvaltning, og begrunner dette 
bl.a. med svakt fagmiljø i små enheter. Denne argumentasjonen tar ikke høyde for den tusenårige 
bindingen mellom sted og kirkebygg, der kirkebyggene spiller en mangfoldig rolle i identitets og 
stedsforming. Denne bindingen har avgjørende betydning for vedlikehold, lokal vilje til å stille opp 
økonomisk og på annet vis for det enkelte kirkebygget. Selv om det er utfordringer med 
vedlikeholdsetterslep for mange kirker, erfarer vi stor vilje i kommuner og lokalsamfunn til å opprettholde 
kirkebyggene. KA er derfor kritiske til departementets problematisering av at såpass få kirker er lagt ned 
de siste årene, og at man argumenterer med at det er en fordel at flere kirker vil kunne bli tatt ut av bruk 
ved en statlig finansiering av Den norske kirke.   
 

Kirkebyggene ble og blir bygget lokalt fordi man hadde og har behov for dem i nærmiljøet til kirkelig og 
annen bruk. Nærhet fører til ansvar, «omsorg» og ikke minst stolthet overfor byggene. Byggene er en del 
av lokalsamfunnets stedsvev og karakter. Dette er det viktige grunnlaget og forutsetningen for 
forvaltningen av kirkebyggene i tiden fremover. Nærhet og bruk gjør at folk verdsetter og viser ansvar. En 
sentralisering av den direkte forvaltningen av bygget vil være kontraproduktivt. 

Det er verdt å merke seg at Riksrevisjonens undersøkelse i 2009/2010 om kirkebyggenes vedlikehold, ikke 
fant noen klar sammenheng mellom tilstanden på kirkebyggene og variablene for kirkebyggtetthet, 
kommuneøkonomi eller kommunestørrelse. Det framkommer derfor knapt noe grunnlag for forutsetningen 
om at kirkebyggforvaltningen blir ivaretatt bedre ved at ansvaret løsrives fra soknet og det kommunale 
nivået. KA tror at lokalt eierskap og forvaltning blant de som bruker og er knyttet til bygget gir best 
forutsetninger for en framtidsrettet forvaltningsløsning. Det lokale ansvaret må suppleres med gode 
støttesystemer og ressurser som ivaretar hensynet til fagkompetanse og profesjonell bygnings- og 
inventarkompetanse.  
 
Det foreligger nå ingen utredning eller uttegnet modell for en framtidig kirkeordning som Kirkemøtet kan 
vedta, heller ikke noen modell for framtidig kirkebyggforvaltning. Sammen med statens signaler om 
nasjonal kirkebyggstyring skaper lovforslaget usikkerhet når det gjelder framtidig forvaltning av 
kirkebyggene. Den som forvalter disse kirkebyggene må både stå i et ansvarlig forhold til de antikvariske 
myndigheter og til de/den som bevilger de nødvendige økonomiske midlene. Det er grunn til å stille 
spørsmål ved konsekvensene av forslaget om at bare ett av soknets organer er lovregulert. Det er blant 
annet god grunn til å utrede om et fellesråd som opprettes av Kirkemøtet vil kunne få samme grunnlag for 
å opptre på soknets vegne som dagens lovregulerte fellesråd når det gjelder det ansvar som 
kirkebyggforvaltningen innebærer.  
 
I en modell med kommunal finansiering vil det uansett være avgjørende at kommunene kan forholde seg 
til en ansvarlig kirkelig med forankring på lokalt nivå. Kirkebyggene representer store økonomiske og 
kulturhistoriske verdier av vesentlig nasjonal og kirkelig betydning. Det er derfor avgjørende at det er 
avklarte ansvarsforhold i forvaltningen på dette området. KA beklager derfor at ikke lovforslaget i større 
grad fastsetter noen rettslige rammer for kirkebyggforvaltningen i tråd med de kirkelige signalene på 
området.  
 
Oppsummerende vurdering: For å bidra til en kontinuitet, videreføre kirkeeier som kirkebyggforvalter og 
for å skre forutsigbare rammer for kirkebyggforvaltningen, bør den nye loven videreføre en ordning med 



et fellesorgan for soknene som har forvaltningsansvaret for kirkebygg. KA er positiv til at Kirkemøtet gis 
et handlingsrom for å justere og videreutvikle dagens ordning for soknets styringsorganer. Loven kan 
f.eks. gi Kirkemøtet en hjemmel til å etablere fellesråd som omfatter flere kommuner eller andre forsøks- 
eller unntaksordninger når det gjelde organisering og ansvar for kirkebyggforvaltningen. 
 
 

3 Noen andre kommentarer til lovforslagets omtale av kirkebygg 
 
 
Systemer som kan sikre kirkens kulturhistoriske verdier 
I høringsnotatets pkt 8.3.10 sies det at «Departementet mener det er viktig at det kommer på plass 
systemer som kan sikre kirkenes kulturhistoriske verdier, og er derfor i likhet med berørte fagdepartement 
opptatt av at det er god dialog mellom kirken og Riksantikvaren knyttet til dette temaet». Det er grunn til å 
anta at bakgrunnen for departementets etterlysning av såkalte «systemer» på dette området er at 
lovforslaget innebærer at grunnlaget for dagens forvaltningsregime for kirkebygg avvikles. Lovforslaget 
innebærer en nedbygging av rettslige rammer for kirkebyggforvaltningen, og det foreslås ingen nye 
ordninger, statlige tiltak eller tilskuddsmidler på feltet. Omtalen av såkalte «systemer» framstår derfor som 
vag og uforpliktende - ut over et ønske om at kirken og Riksantikvaren bør samarbeide godt. KA vil 
understreke nødvendigheten av en mer avklart statlig kulturminnepolitikk overfor kirkebyggene som både 
anerkjenner at kirkebyggenes store kulturhistoriske betydning er et anliggende for staten, samtidig som det 
anerkjennes at kirken selv på faglige premisser må være med på å definere og innholdsbestemme kirkens 
kulturminneverdier.  
 
KA vil understreke at det uansett er behov for en framtidig ordning med saksbehandlingsrutiner som gir 
en god avveining mellom vern og bruk av kirkebygg, all den tid bruk er forutsetningen for et godt vern. 
Overføringen av mer ansvar for kulturminneverdiene til kirken selv vil kreve midler til stillinger og 
faglige ressurser bl.a. i Kirkerådet. Sammen med det fagmiljøet som er etablert i bl.a. KA, ved 
bispedømmekontorene og ved noen av de større fellesrådene tror KA at kirken er godt rustet til å etablere 
en konstruktiv dialog med sentrale antikvariske myndigheter og fagmiljø.   
 
 
Behovet for fagkompetanse 
Lovforslaget er kritisk til at det ikke er tilstrekkelige fagmiljø lokalt for å ivareta ansvaret for 
forvaltningen av kirkebyggene. KA deler anliggendet når det gjelder behovet for særskilt kompetanse når 
det gjelder drift og vedlikehold av kirkebygg. Vi tror imidlertid ikke at løsningen ligger i en sentralisert 
forvaltning. Det kan etableres støttefunksjoner som bistår de lokale kirkebyggforvaltere. 
Spesialkompetanse innen overordnet kulturminnevern, kirken som liturgisk rom og annen kirkebyggpolicy 
bør ligge nasjonalt. Dette nivået vil kunne ha spisskompetanse og oversikt over landet/kirken som helhet. 
Spisskompetanse innen mange spesialfag vil kirken, uansett nivå, ikke selv kunne ha.  
 
Kompetansen som trengs i det daglige vedlikeholdet bør tilføres så nært som mulig, og da mener vi 
fellesrådsnivået er et naturlig utgangspunkt. Vi er samtidig åpne for at det kan gjøres justeringer i retning 
av «utvidet» fellesrådsnivå, prostinivå e.l. Allerede bispedømmenivået vil i de fleste tilfeller være fjernt i 
forhold til den daglige drift, jevne ettersyn og løpende vedlikehold.  
 
Utfordringen knyttet til vedlikeholdsetterslep av kirker ligger bl.a. i at dagens regelverk ikke gir noen 
føringer eller tydelige forpliktelser for verken kommune eller lokal kirkebyggforvalter i ansvarlig bevaring 



av kirkebygg med store kulturhistoriske verdier. Det er f.eks. ikke noe regelverk som påbyr regelmessig 
tilstandsvurderinger eller pålegg knyttet til å sikre store kulturminneverdier. Lovforslaget innebærer at den 
statlige reguleringen av kirkebygget trappes ytterligere ned. 
 
 
Bygging ved kirke (9.4.3.) 
Departementet mener at kirkeloven § 21 om forbud mot bygging nærmere kirke enn 60 meter i spredtbygd 
område bør gå ut. Lovforslaget legger til grunn at dette spørsmålet bør avklares gjennom kommunale 
reguleringsplaner og kommunens behandling av byggesaker. KA legger vekt på at denne bestemmelsen 
har sin bakgrunn i kirkebyggenes særlige posisjon og betydning. Kirkebyggene er offentlige stedskapende 
arkitekturmonumenter, og kan ha en særlig plass i kulturlandskapet, ikke minst i spredtbygde områder. En 
bestemmelse som sikrer kirkebyggene fra «innbygging» og som gir en viss bebyggelsesmessig skjerming, 
er ikke primært en sak som angår De norske kirke som trossamfunn, men et uttrykk for en statlig 
kulturpolitikk. Det handler bl.a. om vern og utvikling av steders karakter og identitet.  
Erfaring viser at disse hensynene er under sterkt press mange steder, og vi kan vanskelig se at det er 
kulturpolitisk grunnlag for å fjerne slike vernebestemmelser. KA foreslår at bestemmelsen videreføres 
eller at den videreføres i annet relevant lovverk, f.eks. plan og bygningsloven.  
 
Kirkebyggets inventar 
Inventar i kirkene trekkes i høringsnotatet frem som viktige kulturminner. Det er positivt at 
kirkeinventarets verdier løftes fram, siden vi her finner noe av de flotteste i norsk kunst og 
håndverkstradisjoner. Inventaret er også svært sentralt i den liturgiske bruken av kirkene. Inventarets 
betydning fremgår imidlertid ikke i kulturminneloven eller annet lov- og regelverk. Uttalelsen om 
inventarets betydning forplikter derfor verken forvalter eller bevilgende myndigheter. KA etterlyser en 
tydeligere statlig kulturminnepolitikk som bl.a. inkluderer vesentlige deler av den tradisjonen som det 
lutherske kirkeinventaret representerer i norsk kulturhistorie. Dette vil være en anerkjennelse av det som 
omtales i høringen og gi et forpliktende grunnlag for vern og sikring. 
 
 
Beregningsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn  
I tilknytning til drøftingen av beregningsgrunnlaget for tilskudd til andre trossamfunn innfører 
departementet en grense for kirkebygg bygget før år 1900. Forslaget innebærer at investeringer i 
kirkebygg som er fra før år 1900, inklusive kirkeinventar og -interiør, ikke skal medregnes 
tilskuddsgrunnlaget til andre tros og livssynssamfunn. Dagens ordning innebærer at merutgifter til 
vedlikehold av fredede eller vernede kirkebygg og -inventar ikke skal tas med i beregningsgrunnlaget. 
Det sies i lovforslaget at det ikke er mulig å beregne de budsjettmessige virkningene av dagens 
bestemmelser, og at man derfor når beregningene skal gjøres, går over fra antall fredete og listeførte 
kirkebygg til en generell aldersgrense på 1900. For ytterligere å begrunne årstallet trekker man inn 
Kulturdepartementets forskrift 1. januar 2007 om forbud mot innførsel/utførsel av bygninger, 
bygningsdeler m.m. som er fra før 1900, uten at bakgrunnen for valget i denne sammenheng er oppgitt. Ut 
fra departementets omtale er det likevel grunn til å anta at det legges til grunn at kirker bygd før 1900 har 
kulturminneverdier, og at investeringer i disse kirkene i stor grad vil være preget av byggenes 
kulturminneverdier.  
 
Kulturminners verdi er ikke knyttet til alder, selv om alder kan ha en forsterkende virkning pga. 
sjeldenhet. Året 1900 er dessuten en kunstig grense av mange grunner. Norge ble selvstendig fem år etter 
denne grensen, og landet har bygget kirker og andre bygg av stor kulturhistorisk verdi etter dette årstallet. 



I denne sammenheng er grensen for år 1900 satt mest av beregningstekniske grunner. KA vil peke på at 
mange av kirkebyggene fra etter år 1900 representerer store kulturminneverdier, og dette kan gi store 
merkostnader for vedlikehold mv pga. materialer og byggeteknikk. Kulturminnemyndighetene har de siste 
årene vist betydelig større interesse for relativt nye bygg. KA mener derfor at grensen på år 1900 i denne 
sammenhengen er satt relativt vilkårlig. Fastsettelse av beregningsgrunnlaget bør derfor ha et annet 
grunnlag.   
 
 
Kulturminner omfatter også andre trossamfunn 
KA vil peke på at trossamfunn utenom Den norske kirke kan ha bygg som er kulturminner av høy verdi, 
både fra før og etter år 1900. Dette understrekes f.eks. ved at St Hallvard kloster og kirke i Oslo fra 1966 
er vedtaksfredet. Alle trossamfunn har en historie som går inn i den norske fortellingen og 
samfunnsveven, og må dermed vurderes i forhold til sine kulturminneverdier. Den norske stat må derfor ta 
høyde for at norske religiøse kulturminner også omfatter andre trossamfunn enn den Den norske kirke 
 
 

5. KAs hovedsynspunkt  
A. KA mener at lovforslaget innebærer at staten aktivt fratar lokal kirkeeiers lovregulerte 

eieroppgaver for å forvalte sin egen eiendom. Vi vil anbefale at den nye loven legger til grunn at 
det er eier som har det grunnleggende ansvaret for å forvalte kirkebyggene, mens Kirkemøtet gis 
grunnlag til å fastsette overordnet regelverk.  
 

B. Det er nødvendig at lovforslaget går mye lengre og er mer forpliktende når det gjelder langsiktige 
ordninger og et bærekraftig økonomisk fundament for en framtidig statlig kulturminnepolitikk 
overfor kirkebyggene. 
 

C. For å sikre forutsigbare rettslige rammer for lokal kirkebyggforvaltning bør den nye loven 
videreføre en ordning med et fellesorgan for soknene som har forvaltningsansvaret for kirkebygg. 
Loven kan gi Kirkemøtet grunnlag for å fastsette et slikt fellesorgan som omfatter flere 
kommuner. 
 

D. Det må sørges for midler og ordninger som sikrer sentrale fagmiljøer som gir god faglig støtte og 
bistand til den lokale kirkebyggforvaltning.  


