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HØRING - FORSLAG TIL NY LOV OM TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 
 

Finansiering av Den norske kirke. Uttalelse fra Høylandet kommune 

 

Lovforslaget legger fram to alternativer til finansiering av Den norske kirke. Alternativ 1 er en 

videreføring av dagens modell med både statlig og kommunal finansiering. Alternativ 2 er en modell 

der alt finansieringsansvar legges til staten. Her vil hele den offentlige finansieringen komme som en 

samlet ramme, som så skal fordeles videre av Kirkemøtet.  

Både Kirkemøtet og et stort flertall av menighetsråd og fellesråd har tidligere uttalt ønske om å 

videreføre dagens ordning med både statlig og kommunal finansiering.  

Fra et kommunalt perspektiv vil det neppe bety noen økonomisk fordel om staten overtar 

finansieringen. Staten vil antakelig redusere overføringene til kommunene tilsvarende det de tidligere 

har gitt i støtte til Den norske kirke.  

Dagens ordning med kommunal finansiering gir mye god samhandling og lokal tilhørighet mellom 

kirke og kommune. Ordningen fremmer samarbeid og gir lokale gode løsninger ofte nedfelt i 

avtale om tjenesteyting. 

Videre krever ordningen med kommunal finansiering minimalt med kirkelige byråkrati. Ved en 

statlig finansiering må det bygges ut et mye større sentralkirkelig byråkrati som notatet fra 

departementet gjør rede for. Når det ikke legges opp til økt bevilgning vil dette medføre at 

lokalkirkene trolig får mindre ressurser enn i dag.  

Kommunen og kirkelig fellesråd har gjennom samarbeid i budsjettarbeidet kunnet gjennomføre en 

lokal styring av hvordan for eksempel kirkebyggene og gravplassene har blitt vedlikeholdt og driftet 

Det lokale eierskap, over kirken og kirkens bygg tilsier at en viderefører dagen ordning.  

En videreføring av dagens finansieringsordning der kommunen bidrar aktivt i understøttelsen vil 

være en viktig garanti for folkekirkens fremtid og for at kirken fortsatt skal være en positiv 

samfunnsaktør. En lokal finansiering garanterer i større grad for en lokal kirke.  

I et slikt perspektiv blir også det viktig at Kirkelig fellesråd med lokal forankring, med 

representasjon fra soknene og fra kommunen blir et lovfestet organ.   

 

Med hilsen 

 

Liv Elden Djokoto 

Rådmann 
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