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Statsbudsjettet 2019 – Innspill fra KA Arbeidsgiverorganisasjon for 
kirkelige virksomheter  

Den norske kirke -  en del av kommunenes finansieringsansvar  
 
Kommunene er i kirkelovens § 15 pålagt ansvar for å finansiere en betydelig andel av 
kostnadene knyttet til Den norske kirkes drift. I praksis bidrar kommunene samlet sett med 
nærmere 4 milliarder kroner eller ca 2/3 av de offentlige bevilgninger til kirkelige formål mens 
staten dekker drøyt 2 milliarder eller 1/3. 
 
Det fremlagte budsjett fra Kommunaldepartementet inneholder så langt vi kan se ingen 
nærmere omtale av denne siden ved kommunenes økonomi. Ettersom bevilgningene til 
kirkelige formål er betydelige, finner vi derfor grunn til å gjøre komiteen oppmerksom på  
utviklingstrekk som vil kunne komme til å utvide omfanget av disse utgiftsforpliktelsene. 
Konkret handler det om vedlikeholdsutgiftene til landets mer enn 1600 kirkebygg. 
 
 
Vedlikeholdsetterslep 
Tidligere beregninger (2013) viste et samlet vedlikeholdsetterslep på kirkebygg på tilsammen 
10-12 milliarder (2013-kroner). KA har utarbeidet en oppdatert beregning av status per i dag, 
inkludert kostnader til brannsikring som det er sterkt anbefalelsesverdig at vernede og 
fredede kirker har (bare 17 % av kirkene har dette per i dag). Snittkostnad til sikring er 
beregnet til ca 2 mill per kirke. 
 

 
 
Denne oversikten viser at det samlede vedlikeholdsetterslep for de mellom 900 og 1000 
vernede og fredede kirker ligger på ca 11 milliarder (2018-kroner) inkludert brannsikring.  
 
Et våtere og villere klima 
KA utarbeider hvert 4 år en tilstandsrapport om alle disse kirkene utarbeidet på bakgrunn av 
innrapporterte opplysninger fra alle landets kirkeeiere. Rapporten fra 2018 viser begynnende 
tegn på økte vedlikeholdsutfordringer knyttet til et våtere og villere klima.  
Yttertak, tårn og yttervegger er blant de delene av kirkene som kommer dårligst ut av 
tilstandsundersøkelsen, der det rapporteres om at tilstanden er dårlig eller mindre bra på på 
28 % av byggene. Samtidig er disse delene av byggene mest værutsatt. Middelalderkirker i 
stein og 1700-tallskirkene kommer dårligst ut av alle når det gjelder yttertak, tårn og 
yttervegger.  
 
Vi har sammenholdt tilstandsrapporten med klimarelaterte data (råtekart) for perioden 2031 – 
2060. Både tre- og murkirker får utfordringer ved økt fuktbelastning. Her kan nevnes at 30% 
av kirkene er i dag befinner seg deler av landet som defineres som «rød» råtesone. Som følge 

antall vedlikehold kostnad sikring
Middelalderkirker i stein 158 1 577 743 327                      261 998 584                           
Andre fredede før 1650 24 239 657 214                         39 840 000                             
Listeførte 1650 - 1850 309 3 085 586 634                      512 389 635                           
Listeførte etter 1850 440 4 393 715 595                      730 400 000                           

931 9 296 702 771                      1 544 628 219                       
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av prognoser, vil den framtidige røde råtesonen dekke større deler av landet slik at antallet 
kirkebygg liggende i rød sone vil øke til 50 % innen 2060.  
 
Flere virkemidler nødvendig 
Vi er overbevist om at kommunene fortsatt står nærmest til å ha hovedansvaret for 
finansieringen av kirkebyggene. Ordningen har lang tradisjon og høy legitimitet. En 
høringsprosess høsten 2017 dokumenterte at så mange som 83 % av de lokalkirkelige 
høringsinstanser ønsket ordningen videreført. Også Kirkemøtet uttalte det samme så sent som 
i april 2018. 
 
Vi er samtidig glade for at Stortinget under årets trontaledebatt gjentok et anmodningsvedtak 
fra desember 2015 overfor regjeringen om at det er behov for en forsterket strategi for å møte 
situasjonen: «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». 
 
Allerede i 2011 uttalte riksrevisjonen (Rapport «Riksrevisjonens undersøking av vedlikehald 
og sikring av kyrkjebygg») at utfordringene på området var så stort at staten bør vurdere flere 
tiltak i tillegg til rentekompensasjonsordningene: «Riksrevisjonen meiner … 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».  
 
De økte kostnader til kirkevedlikehold bør etter vår oppfatning løses ved hjelp av flere 
virkemidler: 
 

- Fortsatt sikring av en sterk kommuneøkonomi  
- Den statlige rentekompensasjonsordningen for kirkebygg som ble innført i 2005 og 

avviklet i 2017, bør gjeninnføres. Ordningen er fra vår side foreslått tatt inn i 
Kulturdepartementets budsjett Kap 342 Post 60 med antatt investeringsramme på 500 
mill kroner som tilsvarer en bevilgningsramme for 2019 på 3 mill kroner. 328 av 
kommunene benyttet seg av ordningen som kom 922 kirkebygg til gode før den ble 
avviklet. 573 av disse var fredede eller verneverdige kirker. 

- Et nytt, statlig bevaringsprogram basert på en 50/50 spleiseløsning med de kommuner 
som har finansieringsansvar for fredede og særlig verneverdige kirkebygg, gjerne 
organisert via Husbanken.  KA har foreslått at det avsettes kr 10 mill til forprosjektering 
av et slikt bevaringsprogram i statsbudsjettet for 2019. 

 
KA vil utfordre også Kommunalkomiteen til – sammen med Familie og kulturkomiteen - å ta 
ansvar for den aktuelle situasjon i sin budsjettinnstilling.  
 
«Komiteen viser til anmodningsvedtak 407 og 408 fra 2015 om behovet for en forsterket 
strategi for kirkebyggvedlikehold. Komiteen anmoder om at regjeringen forbereder et 
bevaringsprogram for steinkirker fra middelalderen, fredede etter-reformatoriske 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. Tiltakene skal ta høyde for og beskytte mot framtidige klima- og miljøendringer. Det 
avsettes kr 10 mill i statsbudsjettet for 2019 til igangsetting av forprosjekt. 
 
 
For mer informasjon, kontakt; 
Marit Halvorsen Hougsnæs, adm. dir. tlf 920 84 789 
Øystein Dahle, direktør, tlf. 995 04 440 


