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Høringssvar —statens finansiering av Svalbard kirke etter
virksomhetsoverdragelsen av Den norske kirke fra staten

Vi viser til Kulturdepartementets høringsforslag om å flytte de statlige
bevilgningene som går til Svalbard kirke fra Svalbardbudsjettet i
Justisdepartementet til kirkebudsjettet i Kulturdepartementet.

I tråd med regjeringens mål
Forslaget er i tråd med regjeringens politiske plattform, der det heter at «Både
samfunnet, kirken og staten er best tjent med et tydelig skille mellom kirke og
stat.» I plattformen heter det videre at regjeringen vil «Basere de økonomiske
tilskuddene til tros- og livssynssamfunn på prinsippet om likebehandling.»

Departementet begrunner forslaget med hensiktsmessighet, noe som har støtte i
punktene om forenkling i regjeringens politiske plattform. Forenkling og mindre
byråkrati er også et mål i regjeringens åtte satsningsområder.

Regjeringens målsetninger taler for at staten samler sine bevilgninger til kirkelige
formål i et rammetilskudd til Den norske kirke.

Den norske kirkes nye og større selvstendighet
I forbindelse med virksomhetsoverdragelsen av de statlige delene av Den norske
kirke (Dnk) 1. januar 2017 er det naturlig at Dnk får stø rre frihet og ansvar over
egen organisering. Dette må innebære, som departementet er inne på, at de i
mye større grad enn tidligere selv må fordele de økonomiske ressursene de
disponerer på de oppgavene de har.

Vi registrerer i denne saken at Dnk har et ønske om å opprettholde sin
tilstedeværelse på Svalbard, og har derfor tillit til at Dnk kan håndtere en
omlegging av finansieringen fra ett departement til et annet.

Samarbeid på Svalbard
Vi merker oss at samarbeidet som myndighetene på Svalbard har med Svalbard
kirke heller ikke er avhengig av at midlene til Svalbard kirke administrativt
bevilges over Svalbardbudsjettet.
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Avslutning
Human-Etisk Forbund slutter seg til departementets forlag om at statens tilskudd
til Svalbard kirke for fremtiden flyttes fra Svalbardbudsjettet og inkluderes i
Kulturdepartementets rammetilskudd til Den norske kirke.
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