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Høring - Statens finansiering av Svalbard kirke etter utskilling av Den 

norske kirke 
 

Høringsuttalelse fra Bispemøtet i Den norske kirke 

Bispemøtet forstår det slik at vi er bedt om å gi innspill til et forslag om å inkludere 

tilskuddet til Svalbard kirke i rammetilskuddet til Den norske kirke uten øremerking 

(Prop. 55 L). Dette forslaget går på tvers av departementets tidligere synspunkt i Staten 

og Den norske kirke - et tydelig skille (2014). Her argumenterer departementet for at 

Svalbard kirkes spesielle posisjon i sin kontekst tilsier at den er en del 

av Svalbardbudsjettet, og at finansieringen må øremerkes dersom den skal gis via 

Kirkemøtet.   

        

Bispemøtet sier seg enig i departementets opprinnelige forslag, og fastholder med det at 

tilskuddet til Svalbard kirke bør være en del av Svalbardbudsjettet. Svalbards kirkes 

særegne diakonale, kulturelle og religiøse rolle på sitt sted synliggjør at dens primære 

sammenheng nettopp er lokalsamfunnet. Det finnes ikke institusjoner på stedet som kan 

ta over de funksjonene kirka har, og derfor er den viktig på en annen måte enn i andre 

norske lokalsamfunn. Når kirkas liv henger så tett sammen med samfunnet forøvrig, er 

det naturlig at også dens økonomi gjør det. Det vil si at den finansielle forankringen bør 

gjenspeile den ekklesiologiske og samfunnsmessige forankringen, og at kirka må 

finansieres gjennom Svalbardbudsjettet.  

 

Vi kan ikke se at høringsbrevet av 9. mars anfører noen ny argumentasjon som skulle 

imøtegå den departementet tidligere har ført og fortsatt fører. Tvert imot presiseres det i 

brevet at det ble gitt tilslutning til det opprinnelige forslaget om å beholde 

separat tildeling. I tillegg gjentas og utvides argumentasjonen til fordel for Svalbard 

kirkes særstilling. Til fordel for det nye forslaget er det kun oppgitt at saksbehandlingen 

forenkles og at resten av Den norske kirke nå gjøres selvstendig. Denne 

argumentasjonen oppleves ikke tungtveiende. 

 

Et selvstendig rettssubjekt med rammebevilgning uten bindinger kan selv prioritere 

mellom sine formål. Fram til nå har Svalbard kirkes stillinger og aktivitet vært sikret i 

og med Svalbardbudsjettet. Dersom Svalbard kirke skal konkurrere med Den norske 

kirkes øvrige ansvar og oppgaver, vil Svalbard kirke komme i en utsatt 

økonomisk posisjon. 
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Dersom Staten ønsker å sikre seg at kirka på Svalbard fortsatt skal tjene sitt 

lokalsamfunn diakonalt, kulturelt og religiøst, bør enten dagens ordning opprettholdes 

eller så må et eventuelt tilskudd over rammetilskuddet være øremerket. 

 

Vårt synspunkt er for øvrig i samsvar med Kirkemøtets, som i sak KM 10/15 slår fast at 

Svalbard kirke fortsatt skal ha en særbevilgning, som gis Kirkemøtet for videre 

tildeling. 

 

Bispemøtets standpunkt er altså at Svalbard kirke fortsatt skal finaniseres over 

Svalbardbudsjettet, som en særbevilgning via Kirkemøtet. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Helga Haugland Byfuglien  

Biskop, Bispemøtets preses Åste Dokka  

 seniorrådgiver  

  

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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