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Svar på høring - Statens finansiering av Svalbard kirke etter utskilling av Den
norske kirke

Det vises til Kultur - og kirkedepartementets brev 9. mars i år der det bes om synspunkter på
spørsmålet om Svalbard kirke fortsatt bør motta sin bevilgning via Svalbardbudsjettet , eller om
ordingen bør endres slik at bevilgningen skje r via statens tilsk udd til Den norske kirke.

Fra Sysselmannens side vil vi understreke at Svalbard kirke har en bredere funksjon enn øvrige
kirker i landet , og at denne funksjonen går langt utover de rent kirkelige oppgaver. Dette gjelder så
vel den rollen kirken har i loka lsamfunnene på Svalbard , og da særlig i Longyearbyen, som den
uvurderlige betydning Svalbard kirke har i beredskapen på øygruppen.

Svalbard kirke er åpen for alle . Selv om den ligger i Longyearbyen, er kirken også et tilbud for de
andre samfunnene på Sva lbard. Den er en viktig kulturbærer og – aktør i lokalsamfunnet i
Longyearbyen , og har en samlende funksjon . Dette gjelder ikke minst under ulykker og katastrofer .
Det offentlige hjelpe - og støtteapparatet er begrenset på Svalbard, og kirken får således en annen og
utvidet funksjon enn i landet for øvrig. Svalbard kirke har derfor en sentral rolle i
beredskapssammenheng , og den er formelt innlemmet i samarbeidet med Sysselmannen om
redningstjenesten . Kirken er en viktig støttespiller for Sy sselmannen i krise - og
ulykkessammenheng, og vårt samarbeid er nært og tett.

Sysselmannen er opptatt av at denne unike ordningen videreføres på best mulig måte. Etter vår
vurdering sikres dette gjennom å opprettholde bevilgningen over Svalbardbudsjettet , som er dagens
ordning . Vi er noe spørrende til begrunnelsen for den foreslåtte endringen, der det i departementets
brev vises til at en innlemming av tilskuddet til Svalbard kirke i rammetilskuddet til Den norske
kirke vil være forenklende for saksbehandli ngen, og være uten bindinger for Kirkemøtet . Vi mener
at det tvert imot bør være slik at det gis statlige føringer i lys av Svalbard kirkes utvidede funksjon
og oppgaver, og at dette ivaretas på en god og synlig måte gjennom en egen statlig budsjettprosess .
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Vi har for øvrig merket oss at Svalbard kirke og Justis- og beredskapsdepartementet i sine uttalelser 
i saken går inn for å videreføre dagens ordning, og vi slutter oss i all hovedsak til de synspunkter 
som er der er fremført når det gjelder dette spørsmålet.   
 
 
Med hilsen 
 
Kjerstin Askholt   
sysselmann   
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