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Svar fra Kirkerådet til brev om høring om statens finansiering av 

Svalbard kirke 
 

Viser til deres brev datert 09.03.2016 om statens finansiering av Svalbard kirke etter 

utskilling fra Den norske kirke fra staten.  

 

Saken er av viktig prinsipiell karakter for Kirkerådet i forbindelse med den planlagte 

virksomhetsoverdragelsen og finanisering av Den norske kirke gjennom rammetilskudd.  

 

Høring om statens finansiering av Svalbard kirke har imidlertid vært behandlet i 

Kirkerådet og Kirkemøtet tidligere i forbindelse med høringsnotatet «Staten og Den 

norske kirke – et tydelig skille» fra 02.09.2014. Før Kirkemøtet 2015 skrev Kirkerådet i 

sin anbefaling til sak KM 10/15 «Staten og Den norske kirke – et tydelig skille. Forslag 

til endringer i kirkeloven til behandling i Kirkemøtet 2015» følgende:   

 

«Kirkemøtet har merket seg at flere høringsinstanser har stilt spørsmålstegn ved om 

statens bevilgninger skal gis som ett samlet rammetilskudd til Kirkemøtet eller gjennom 

flere separate tilskudd til bestemte formål, for eksempel spesifisert til trosopplæring. 

Kirkemøtet mener på prinsipielt grunnlag at ett rammetilskudd som i sin helhet blir 

fordelt av Kirkemøtet er den ordningen som på sikt vil gi Kirkemøtet best styring med at 

tilgjengelige midler blir brukt til de målsettinger Kirkemøtet setter for virksomheten. 

Kirkemøtet støtter derfor forslaget om at det skal bevilges ett samlet rammetilskudd til 

Kirkemøtets disposisjon. Videre foreslår departementet at statens bevilgninger til 

Svalbard kirke blir opprettholdt som en særskilt bevilgning over Svalbardbudsjettet, 

med Kirkemøtet som mottaker for videre formidling til Svalbard kirke. Kirkemøtet har 

merket seg at Svalbard kirkeråd og Nord-Hålogaland bispedømmeråd har gitt sin 

tilslutning til forslaget, og Kirkemøtet støtter også dette forslaget.» 

 

Kirkemøtets gjorde følgende vedtak i sak KM 10/15 «Staten og Den norske kirke – et 

tydelig skille. Forslag til endringer i kirkeloven til behandling i Kirkemøtet 2015»: 

 

«Kirkemøtet gir sin tilslutning til forslaget om at det bevilges ett samlet rammetilskudd 

til Kirkemøtets disposisjon, at statens bevilgninger til Svalbard kirke blir opprettholdt 

som en særskilt bevilgning over Svalbardbudsjettet med Kirkemøtet som mottaker og at 

Sjømannskirken er unntatt fra rammetilskuddet til Den norske kirke. Kirkemøtet mener 

også at tilskuddet til Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider bør holdes utenfor 

rammetilskuddet til Den norske kirke.» 
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Kirkerådet har gjort en samlet vurdering av saken i forhold til framtidig finansiering av 

Den norske kirke og statlig pålagte oppgaver. Kirkerådet legger også til grunn 

Kirkemøtets tidligere vedtak i saken, og tilrår at bevilgningen til Svalbard kirke fortsatt 

skal opprettholdes som en særskilt bevilgning over Svalbardsbudsjettet.    

 

Med vennlig hilsen 

 

Jens Petter Johnsen 

direktør 

  

 Jan Rune Fagermoen   

 økonomirådgiver  

  

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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