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Bakgrunn for saka:
Kulturdepartementet har sent på høring forslag om endringer som innebærer en samlet
revisjon av hele tros- og livssynslovgivningen og de tilknyttede tilskuddsordningene. De
gjeldende tre lovene (kirkeloven, trossamfunnsloven og livssynssamfunnsloven) foreslås
opphevet og erstattet av en felles lov. Forslaget innebærer samordning og forenkling av
lovgivningen og de lovregulerte finansieringsordningene. Det fremmes også forslag om
justeringer i ekteskapsloven og gravferdsloven. En særskilt lovgivning for Den norske kirke
foreslås videreført i samsvar med Grunnloven § 16, nå i form av et eget lovkapittel med
rammelovbestemmelser for Den norske kirke.
I sin høringsuttalelse til NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn uttalte Samarbeidsrådet for
tros- og livssynssamfunn: Rapportens navn "Det livssynsåpne samfunn" viser vei inn i
fremtiden. Rapporten tar på alvor at Norge i dag er et pluralistisk samfunn preget av religiøst
mangfold, og preget i større grad av ulikhet i bakgrunn og kultur, enn landet var bare for en
generasjon siden. Økningen av medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske
kirke (Dnk) utfordrer det norske samfunn til å se gamle problemstillinger med nye øyne. Det
gjør NOU 2013:1, når den så tydelig understreker at samfunnet må åpne opp og tilrettelegge
for ulike synlige trosuttrykk, minoriteter og majoriteter, sekulære og religiøse trospraksiser.
I lovproposisjonen om omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt (Prop. 55 L
(2015–2016)) varslet departementet en helhetlig gjennomgang av tros- og livssynsfeltet, der
blant annet finansieringsordningene for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn
skulle vurderes i sammenheng. Utover en gjennomgang av finansieringsordningene for alle
tros- og livssynssamfunn, mente departementet at også de andre delene av lovgivningen for
Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn burde gjennomgås samlet.
Gjennomgangen foreligger nå og departementet ber nå om høringssvar på 28 konkrete
spørsmål. Disse fremgår av vedlegg.
Den rettslige reguleringen av Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn følger i
dag av lov om trudomssamfunn og ymist anna fra 1969, lov om tilskott til livssynssamfunn fra
1981 og lov om Den norske kirke fra 1996. Den offentlige finansieringen av Den norske kirke
og den særlige økonomiske støtteordningen for andre tros- og livssynssamfunn er også
regulert der. Departementet foreslår i høringsnotatet at denne lovgivningen erstattes av en
felles lov om tros- og livssynssamfunn som også omfatter Den norske kirke.
Departementets høringsnotat om en felles lov om tros- og livssynssamfunn er avgrenset til å
omhandle den rettslige reguleringen og de særlige finansieringsordningene for Den norske
kirke og andre tros- og livssynssamfunn.
En felles lov om tros- og livssynssamfunn skal bidra til likebehandling, større helhet og
sammenheng i lovgivningen for samfunnene. Et sentralt mål er at lovgivningen om Den
norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn blir mer samordnet og ensartet enn den er i
dag, og at bestemmelser om Den norske kirke får mer karakter av rammelovgivning.

Et annet viktig mål er å fornye og forenkle økonomiske støtteordninger.
Departementet ser den offentlige finansieringen av Den norske kirke og de økonomiske
støtteordningene til andre tros- og livssynssamfunn som uttrykk for understøttelsesplikten og
likebehandlingsprinsippet som følger av Grunnloven § 16.
Departementet mener at også andre hensyn begrunner offentlige støtteordninger til tros- og
livssynssamfunn. Departementet legger til grunn at en offentlig finansiering av Den norske
kirke og andre tros- og livssynssamfunn føres videre. Den konkrete utformingen av
finansieringsordningene er blant hovedtemaene i høringsnotatet.
Departementet foreslår at den gjeldende kirkeloven oppheves og erstattes av en
rammelovgivning. Dette reiser en del kirkerettslige spørsmål som soknets (menighetens)
rettslige stilling i lys av forslaget til ny lov. Soknet er den organisatoriske grunnenheten i Den
norske kirke, med en rettslig og økonomisk selvstendighet (eget rettssubjekt).
Den norske kirke blir i dag finansiert dels over statsbudsjettet, dels over
kommunebudsjettene. Departementet reiser spørsmålet om denne to-delte
finansieringsordningen bør føres videre eller om staten bør ta det fulle finansieringsansvaret.
Drøftingen av finansieringsordningene tar utgangspunkt i at departementet mener Den
norske kirke bør ha stor frihet til selv å bestemme myndighets- og ansvarsfordelingen mellom
kirkens ulike organer, og at staten blant annet ikke lenger bør lovregulere et fellesorgan for
soknene i hver kommune. Lovbestemmelser om kirkelig fellesråd foreslås derfor opphevet,
men organet vil kunne videreføres etter beslutning av Kirkemøtet. Fellesrådet har i dag
ansvaret for forvaltningen av Den norske kirkes kirkebygg og disponerer de kommunale
bevilgningene til kirkebyggene, gravplassene og kirkens øvrige virksomhet i kommunen.
Departementet har ikke konkludert i spørsmålet om den økonomiske oppgavefordelingen
mellom staten og kommunene på kirkens område bør føres videre eller om staten bør ta det
fulle finansieringsansvaret. Departementet legger spørsmålet fram i høringen som to
alternativer.
Når det spesielt gjelder forvaltningen av gravplassene, som er en oppgave kirken utfører på
vegne av det norske samfunnet, foreslås det at dagens bestemmelser om kommunal
finansiering med kirken som lokal gravplassmyndighet, i hovedsak føres videre.
Nær 1 630 kirkebygg eies av Den norske kirke, hvorav nesten 1 000 er fredet eller utpekt
som kulturhistorisk verdifulle. Etterslepet i vedlikeholdet er betydelig. Betydningen av
kirkebyggene som kulturminner, omfanget av dem og de utfordringene som er knyttet til
forvaltningen av dem, er viktige perspektiver ved utformingen av lovgivning og
finansieringsordninger for Den norske kirke.
For tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke foreslår departementet at dagens
finansiering av samfunnene innordnes i én tilskuddsordning som i sin helhet finansieres over
statsbudsjettet. Det kommunale finansieringsansvaret på området vil da falle bort.
Departementet tar ikke opp forslag om vesentlige endringer med hensyn til hvilke tilskudd til
Den norske kirke som skal inngå i grunnlaget for fastsettelsen av tilskuddssatsen, men
mener at det bør gå klarere fram i loven hvilke tilskudd som skal holdes utenom
tilskuddsgrunnlaget. Dette vil gjelde tilskudd til utgiftsformål som gjelder alle og som egentlig
er offentlige formål, og tilskudd som følger av kirkens særlige stilling. Blant annet av
forenklingshensyn foreslås det at tilskudd begrunnet i kulturminnevern og som derfor skal

holdes utenom tilskuddsgrunnlaget, avgrenses til å omfatte investeringer i kirkebygg fra før
år 1900.
Forvaltningsansvaret for de offentlige gravplassene er i dag en lovregulert oppgave for
soknene i Den norske kirke og finansieres av kommunene. Departementet mener at
hovedreglene i dagens lovgivning bør føres videre, men at Fylkesmannen kan treffe vedtak
om overføring av oppgaven til kommunen dersom kommunen ønsker det. Fylkesmannen
foreslås ellers tillagt de oppgaver på gravferdslovens område som bispedømmerådene har i
dag.
Ved eventuell statlig overtakelse av finansieringsansvaret for Den norske kirke vil
utgangspunktet være at statens økte rammeoverføring til Den norske kirke skal dekkes
gjennom tilsvarende uttrekk av statens rammetilskudd til kommunene.
Forslaget om at staten tar over finansieringsansvaret for de offentlige tilskuddene til tros- og
livssynssamfunn utenom Den norske kirke, foreslås på samme måten finansiert ved uttrekk
av statens rammetilskudd til kommunene, slik at den samlede effekten for staten og
kommunesektoren av omleggingen er budsjettmessig nøytral.
Den budsjettmessige virkningen av forslaget om at tros- og livssynssamfunn må ha minst
500 medlemmer over 15 år for å ha krav på tilskudd, innebærer i utgangspunktet en
budsjettmessig innsparing på 98 mill. kroner sammenliknet med dagens bevilgninger til
samfunnene.
Ved en eventuell statlig overtakelse av finansieringsansvaret for Den norske kirke må det på
nasjonalt nivå i kirken bygges opp en større administrasjon enn i dag. Det er særlig
oppgavene som knytter seg til fordelingen av de statlige overføringene til soknene og
forvaltningsnivåene i kirken som vil kreve økte administrative ressurser.
Forslaget om statlig overtakelse av finansieringsoppgaven overfor tros- og livssynssamfunn
utenom Den norske kirke, med en samling av de statlige forvaltningsoppgavene ved ett
fylkesmannsembete, innebærer en betydelig administrativ forenkling, både for det offentlige
og for de enkelte samfunnene.
Vidare saksgang:
Høyringssvar blir sendt etter kommunestyret sitt vedtak.
Vurdering:
Rådmannen vurderer det slik at de fleste av spørsmålene i høringen ikke har relevans for
forholdet mellom kommune og kirke. Det gis kun høringssvar på de kommunen anser som
viktige for kommunen.
9. Staten skal overta kommunenes finansieringsansvar for tilskudd til tros- og
livsynssamfunn utenom Den norske kirke:
Forslag til overføring av tilskuddsbetalingen til trossamfunn vil medføre en vesentlig
administrativ forenkling. Ettersom tilskuddsordningen i dag, og i forslaget, ikke inneholder
muligheter til lokalt skjønn, vil det ha liten betydning for kommunen om det overføres til
staten utover at trekk i rammetilskuddet på kort sikt vil være større enn det som utbetales til
trossamfunn.

Planlagt bygging av ny kirke i Kleppe med dagens ordning vil medføre betydelige ekstra
tilskudd til andre trossamfunn i Klepp. Legges ordningen om før det bygges kirke vil det
trolig være økonomisk gunstig for Klepp.
Høringsssvar: Klepp kommune støtter overføring av finansieringsansvaret for tilskudd til
tros- og livsynssamfunn til staten.
24. Mener du at Den norske kirke skal finansieres ved at:
a) dagens økonomiske oppgavefordeling mellom staten og kommunen føres
videre, eller mener du at
b) staten skal overta det ansvaret kommunene har i dag for finansiering av den
lokale kirke?
Rådmannen mener det er gode argumenter både for og i mot en overføring av
finansieringsansvaret kommunene har i dag til staten. Det kan også vurderes ulikt i forhold til
prinsippelle forhold og konkrete forhold knyttet til pågående utredningsarbeid om
kommunehus/kirke.
Kirka er fortsatt en viktig religions-, kultur- og identitetsbærer i kommunen/sognene, spesielt i
denne delen av landet.
Ved full rammefinansiering av Den norske kirke over statsbudsjettet vil kirka få mulighet til å
se alle oppgaver sammen og kunne organisere og fordele ressursene slik de selv synes det
er best. Dette er likevel et forhold kirka vurderer best selv, gitt de samme økonomiske
rammebetingelsene.
Kirka vil ikke måtte forholde seg til kommunale prioriteringsdiskusjoner og svingninger i
kommuneøkonomien og lokale politiske prioriteringer.
Kommunene sitt finansieringsansvar medvirker til et tett samarbeid mellom kommunen og
kirka. I Klepp viser det seg tydelig i saken om kommunehus/kirke hvor både felles utnyttelse
av lokaler og utvikling av sentrum er sentrale forhold. Kommunalt finansieringsansvar har
vært en sentral forutsetning for å få dette til.
En endring i finansieringsansvaret vil få betydning for når, og i hvilken form en ny kirke på
Kleppe vil bli bygd. Vi vet ikke hvordan kirkerådet eventuelt vil prioritere ny kirke på Kleppe.
Flyttes finansieringen bygging av kirke til staten vil Klepp få et trekk upåvirket av om en
bygger kirke eller ei.
Klepp vil trolig bli trukket mer i rammetilskudd enn det kommunen sparer i utgifter. Det er
beskrevet et trekk på kr. 3 milliarder, som tilsvarer kr. 10,5 millioner for Klepp. Rammen til
kirken eks. gravplasser er i 2017 på kr. 7,9 millioner.
I utredningen er det lagt til grunn en byggekostnad på ny kirke på kr. 70 millioner inkl. mva.
Omregnet til årlig tilskudd utgjøre det om lag 3 millioner årlig i lånekostnader. Regnes det inn
som en del av fremtidig tilskudd til kirke vil kommunen tjene kr 400.000,-.
Klepp kommune brukte i 2016 kr 466 pr innbygger til kirke og gravplasser, mens det for
landet brukes kr. 599. En kirkelig fordeling av ressursene kan komme til å tilføre kirka i
Klepp økte ressurser dersom forhold som aktivitet, innbygger- og medlemstall legges til
grunn i kirka sin interne fordeling.
Samlet vurderer rådmannen det slik at en fra et prinsipielt standpunkt ønsker å videreføre
dagens modell med lokal finansiering av kirken.

Høringssvar: Klepp kommune ønsker videreføre dagens modell for finansiering av Den
norske kirke.
26. Den lokale kirkes ansvar for gravplassdrift og –forvaltning skal videreføres som
normalordning.
27. Fylkesmannen skal etter søknad fra kommunen kunne treffe vedtak om overføring
av gravplassansvaret til kommunen.
Drift og forvaltning av gravplassene i Klepp gjøres i dag av Klepp kommune. Det formelle
ansvaret ligger hos kirkelig fellesråd. Departementet foreslår at dette skal videreføres som
hovedmodell, men at dette kan overføres til kommunen dersom kommunen søker om dette.
Det er de kirkelige fellesrådene som i dag har kompetanse på området, opparbeidet gjennom
mange års ansvar for dette. Gravplassene ligger i hovedsak også i forbindelse med kirkene.
Rådmannen støtter vurderingene om å videreføre dagens ordning, men er positiv til at den
kan overføres til kommunen dersom det på et senere tidspunkt vurderes som
hensiktsmessig.
Høringssvar: Klepp kommune støtter at gravplassdrift og –forvaltning videreføres som
normalordning og at fylkesmannen etter søknad kan overføre ansvaret til kommunen.
28. Det ansvaret bispedømmerådet har etter gjeldende gravferdslov, skal overføres til
de enkelte fylkesmenn.
Rådmannen støtter at ansvaret overføres til fylkesmannen. Det vil sikre at tros- og
livssynsmessige klagesaker blir likebehandlet på tvers av trossamfunn.
Høringssvar: Klepp kommune støtter overføring av bispedømmerådets gravferdsansvar til
fylkesmannen.
Vedlegg:
Høyringsnotat med vedlegg.
Høyringssvar frå Klepp kyrkjelege fellesråd.
------------------Formannskapet bestemte i møtet 27.11.17 at høringen går direkte til kommunestyret pga
høringsfrist 31.12.17.
Innstilling:
Rådmannen foreslår at saken går til kommunestyret med slik tilråding:
Klepp kommune gir uttale i samsvar med forslagene i saksutredningen.

Rådmannen i Klepp 30.11.2017
Dokumentet er elektronisk godkjent og treng derfor ingen signatur.

