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Statsbudsjettet 2019 – Innspill fra KA Arbeidsgiverorganisasjon for
kirkelige virksomheter
Rammetilskudd til rettssubjektet Den norske kirke (kap 340)
I forslag til statsbudsjett for 2019 gis Den norske kirke (rettssubjektet) et rammetilskudd på kr
2,114 mrd. Med dette er tilskuddet kuttet med 46 millioner kroner. I tillegg foreslås et
effektiviserings- og innsparingskrav på 0,5%. For kirken utgjør dette ca 10 millioner, slik at
det totale kuttet er på 56 millioner. KA er godt kjent med at Den norske kirke (rettssubjektet)
allerede er i gang med en omfattende administrativ effektiviseringsprosess. KA beklager at
Regjeringen legger opp til kutt som vil ramme både prestetjenesten, kirkens diakonale
innsats og et mangfoldige trosopplæringstilbud for barn og unge. Vi viser for øvrig til
Kirkerådets synspunkter om statsbudsjettet for 2019.

Tilskudd til kirkebygg og gravplasser (kap 342)
Behov for et bevaringsprogram for kirkebygg med store kulturminneverdier
Kirkebyggene står i en særstilling som kulturminner. I desember 2015 fattet Stortinget et
enstemmig anmodningsvedtak der man ba regjeringen utarbeide en forsterket strategi for
særlig viktige kirker, samt å vurdere et bevaringsprogram for disse kirkene. Regjeringen har
utsatt oppfølgingen av dette anmodningsvedtaket, og heller ikke for 2019 er det foreslått
noen midler eller tiltak på dette feltet. I tillegg ble ordningen med rentekompensasjon for
istandsetting av kirkebygg avviklet fra og med 2018.
Vi viser også til Riksrevisjonens rapport «Riksrevisjonens undersøking av vedlikehald og
sikring av kyrkjebygg» fra 2011. Riksrevisjonen uttalte 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».
Vi viser også til vedtak om kirkebygg i forbindelse med Trontaledebatten i oktober 2018 der
det heter: «Stortinget ber regjeringen innlede dialog med Den norske kirke,
Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, KS, relevante frivillige
kulturminneorganisasjoner og andre interessenter hvordan en forsterket strategi for
vedlikehold av kulturhistorisk viktige kirker kan utformes».
Vi vil derfor foreslå følgende forslag til vedtak under kap 342:
• Komiteen anmoder om at regjeringen forbereder et bevaringsprogram for steinkirker
fra middelalderen, fredede etterreformatoriske kirker og særlig viktige kirker fra etter
1650. Det overordnede målet med bevaringsprogrammet skal være å sikre at alle de
aktuelle kirker kommer opp på et forsvarlig vedlikeholdsnivå innen 2030. Ordningen
forutsetter utgiftsdeling mellom stat og kommune, og tiltakene skal ta høyde for
framtidige klima- og miljøendringer.
• Det bevilges kr 10 mill til etablering av bevaringsprogrammet i 2019. Midlene skal gi
grunnlag for at det etableres et forprosjekt i regi av en bredt sammensatt
styringsgruppe. Forprosjektets oppgave er bl.a. å gjennomføre faglige
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tilstandsanalyser inkl. kostnadsoverslag som kunnskapsgrunnlag for prioritering og
framdriftsplan for tiltak blant de aktuelle kirkene.
Rentekompensasjonsordningen for istandsetting av kirkebygg (kap 342, post 60)
Rentekompensasjonsordningen ble innført i 2005, og har vært et viktig bidrag for økt innsats
for bedre vedlikehold av kirkebygg. Vi beklager at Stortinget vedtok å avvikle ordningen fra
og med 2018. Vi foreslår at ordningen gjeninnføres fra og med 2019 med en
investeringsramme på 500 mill. Bevilgningen på posten skal dekke de beregnede
renteutgiftene på investeringskostnadene som vil få tilsagn i løpet av 2019. Antatt
rentekostnad i 2019 er om lag kr 3 mill.

Tilskudd til KABBs lydbokbibliotek (kap 326, post 78)
KABB har i samforståelse med staten bidratt til å gi et bredt tilbud om lydbøker innen kristen
litteratur for blinde og svaksynte. Regjeringen forslag om å avvikle hele statstilskuddet i 2019
vil være dramatisk for organisasjonen KABB og deres brukere.

Forslag fra KA:
- Styrking av rammetilskuddet til rettssubjektet Den norske kirke
- Bevaringsprogram for kirker med store kulturminneverdier, kr 10 mill i 2019
- Videreføre rentekompensasjonsordningen (anslag kostnad i 2019 kr 3 mill)
- Videreføre tilskuddet til KABBs lydbokbibliotek
For mer informasjon, kontakt;
Øystein Dahle, direktør, tlf 995 04 440
Trygve Jordheim, kommunikasjonssjef, tlf 97 07 18 56
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