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044/17 Levekårsutvalet PS 14.11.2017 
 
Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID 
Ester Frøyen K1 - 033 

 
17/2706 

   
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
 
 
Framlegg til vedtak: 
Møteboka vert godkjent slik den ligg føre. 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 
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32T 
Protokoll - Levekårsutvalet - 23.10.2017 
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FLORA  
KOMMUNE 

 
 

Møteprotokoll  
for 

Levekårsutvalet 
 
Møtedato: 23.10.2017 
Møtestad: Flora samfunnshus 
Møtetid: 15:00 - 15:40 
 
Ekstraordinært møte 
 
 
Desse møtte Parti 
 Jarle Henning Storevik Arbeidarpartiet 
 Karianne Torvanger Arbeidarpartiet 
 Arlene Oddbjørg Vågene Høgre 
 Trine Hovland Høgre 
Lasse Seim Samlingslista 
Vivian Norstrand Samlingslista 
 
 
Forfall meldt frå følgjande medlemar Parti 
Markus Indrebø-Langlo (ikkje meldt) Arbeidarpartiet 
Silje Ødegård Standal Arbeidarpartiet 
 Ingvar Torsvik Myrvollen (ikkje meldt) Høgre 
 Torgunn Elisabeth Eikevik (ikkje meldt) Uavhengig 
Terje Kjerpeset Venstre 
Ingen observatørar møtte frå UB, FE, KRMNF  
 
 
 
Møteleiar: Karianne Torvanger 
Merknad til innk.: Ingen merknader. 
Godkj. sakliste: Godkjent. 
Frå adm. møtte: Kommunalsjef Norunn Stavø, kommuneoverlege Jan Helge Dale, 

møtesekretær/adm.kons. Arne Schei 
Utlevert i møtet:  
Orientering: Jan Helge Dale om pilotprosjekt i primærhelseteam. 
Spm./interpell.:  
Synfaring:  
Ymse:  
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Sakliste 
 
Saknr. Tittel 
  

041/17 Godkjenning av møtebok 

042/17 Refererte skriv og meldingar 

 Ambulerande skjenkeløyve - 01.12.2017 - Færøykavlen sjøbu 

 Ambulerande skjenkeløyve - 27.10.2017 -  Færøykavlen Sjøbu 

 Ambulerande skjenkeløyve 11.11.2017 - Julebord 

 Ambulerande skjenkeløyve 15.10.2017 -  VIP supporterarrangement 

 Ambulerande skjenkeløyve 21.10.2017 

 Einskildløyve for folkepub 11.11.2017 

 Skjenkeløyve - 12.10.2017 - Høstkveld på Byens Lille Kjøpesenter 

 Skjenkeløyve for einskildhøve - Florø MC Klubb 07.10.2017 

 Skjenkeløyve for einskildhøve – Folkeakademiet Reksta 29.09.2017 

 Skjenkeløyve ved einskildhøve 20.10.2017 - Opning av kunstutstilling, Kystmuseet 

043/17 Søknad om deltaking i pilot med primærhelseteam 
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041/17: Godkjenning av møtebok 
 
Framlegg til vedtak: 
Møteboka vert godkjent slik den ligg føre. 
 
 
Handsaming: 
Framlegget til vedtak vart samrøystes vedteke. 
 

Vedtak: 
Møteboka vert godkjent slik den ligg føre. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
042/17: Refererte skriv og meldingar 
 
Framlegg til vedtak: 
Refererte skriv og meldingar vert tekne til etterretning slik dei ligg føre. 
 
 
Handsaming: 
Framlegget til vedtak vart samrøystes vedteke. 
 

Vedtak: 
Refererte skriv og meldingar vert tekne til etterretning slik dei ligg føre. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
: Ambulerande skjenkeløyve - 01.12.2017 - Færøykavlen sjøbu 
 
Framlegg til vedtak: 
 
 
 
Handsaming: 
 
 

Vedtak: 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
: Ambulerande skjenkeløyve - 27.10.2017 -  Færøykavlen Sjøbu 
 
Framlegg til vedtak: 
 
 
 
Handsaming: 
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Vedtak: 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
: Ambulerande skjenkeløyve 11.11.2017 - Julebord 
 
Framlegg til vedtak: 
 
 
 
Handsaming: 
 
 

Vedtak: 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
: Ambulerande skjenkeløyve 15.10.2017 -  VIP supporterarrangement 
 
Framlegg til vedtak: 
 
 
 
Handsaming: 
 
 

Vedtak: 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
: Ambulerande skjenkeløyve 21.10.2017 
 
Framlegg til vedtak: 
 
 
 
Handsaming: 
 
 

Vedtak: 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
: Einskildløyve for folkepub 11.11.2017 
 
Framlegg til vedtak: 
 
 
 
Handsaming: 
 
 

Vedtak: 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
: Skjenkeløyve - 12.10.2017 - Høstkveld på Byens Lille Kjøpesenter 
 
Framlegg til vedtak: 
 
 
 
Handsaming: 
 
 

Vedtak: 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
: Skjenkeløyve for einskildhøve - Florø MC Klubb 07.10.2017 
 
Framlegg til vedtak: 
 
 
 
Handsaming: 
 
 

Vedtak: 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
: Skjenkeløyve for einskildhøve – Folkeakademiet Reksta 29.09.2017 
 
Framlegg til vedtak: 
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Handsaming: 
 
 

Vedtak: 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
: Skjenkeløyve ved einskildhøve 20.10.2017 - Opning av kunstutstilling, Kystmuseet 
 
Framlegg til vedtak: 
 
 
 
Handsaming: 
 
 

Vedtak: 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
043/17: Søknad om deltaking i pilot med primærhelseteam 
 
Framlegg til vedtak: 
Flora kommune søkjer om deltaking i pilot med primærhelseteam, og levekårsutvalet sluttar 
seg til rådmannen sin innsendte søknad. 

 

 
 
Handsaming: 
Framlegget til vedtak vart samrøystes vedteke. 
 

Vedtak: 
Flora kommune søkjer om deltaking i pilot med primærhelseteam, og levekårsutvalet sluttar 
seg til rådmannen sin innsendte søknad. 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Refererte skriv og meldingar 
 
 
 
32T 
Saksnummer Tittel 
 Ambulerande skjenkeløyve - 29.10.2017 - VIP 

supporterarrangement 
 Referat frå SU-møte 19.10.2017 
 Utvida skjenkeløyve - 28.10.2017 - Oktoberfest/supporterfest for 

Stimen 
 Vedtak i Idrettsrådet 5. nov.2017 
 
 
Framlegg til vedtak: 
Refererte skriv og meldingar vert tekne til etterretning slik dei ligg føre. 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 
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Saksopplysingar: 
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FLORA 

KOMMUNE 
 

  INFORMASJON OG SERVICE 

 

 
Postadr.: Besøksadr: Telefon / faks: Bankgiro: E post: 
Markegata 51 
6905  FLORØ 

 57756000 /45977015 

57756001 

 postmottak@flora.kommune.no 
Org.nr:    MVA 

 

Harald Gjervik 

Nordalsmarka 12  

6906 FLORØ 

 

 

 

 
 

 

 

Vår ref. Dykkar ref. Dato: 

17/2670-2/K2 - U63/SIST Ref.:1006899- Skjemanr.:177 25.10.2017 

 

 

Ambulerande skjenkeløyve - 29.10.2017 - VIP supporterarrangement 
 

 

Vi syner til søknad datert  23.10.17 om ambulerande skjenkeløyve for VIP supporterarrangement 

ved kampavvikling i Obos ligaen. 

 

Flora bystyre har i sak 021/16 "Alkoholpolitiske retningsliner for Flora kommune for perioden 

2016-2020"  i punkt 3 delegert til rådmannen å godkjenne søknader  om løyve for skjenking av 

alkoholhaldig drikk – ambulerande skjenkeløyve.  Retningsliner for opningstider og skjenketider 

gitt i punkt 5.5 i same sak skal gjelde. 

 

I medhald av alkohollova § 1-6, 2. ledd vert Florø Sportsklubb, 871567662. v/Harald Gjervik  gitt 

skjenkeløyve for alkoholhaldig drikk inntil 22% i høve supporterarrangement. 

 

 Dato:  29.10.2017  

 Skjenkestad: Klubbhuset FSK/FTIF, Havrenesvegen 

 Skjenketid kl. 11.00 – 18.00  

 Alkoholhaldig drikk skal vera konsumert  innan ½ time etter skjenketids slutt 

 Ansvarlege for skjenking er Harald Gjervik, med Arild Melvær som stadavløysar 

 

Ansvarshavande for skjenking må sørge for tilstrekkeleg med vakthald, og at "Lov og Forskrift om 

omsetning av alkoholhaldig drikk m.v." vert fulgt.   

 

Ein vil likevel minne om følgjande: 

 

Skjenkestyrar og stadavløysar skal ikkje nyte alkohol under arrangementet.    

 

Det godkjende skjenkeområde skal vere sikra med sone for skjenking, og det er ikkje høve til å ta 

med seg utskjenka alkohol ut av område eller medbragt alkohol inn på det godkjente 

skjenkeområde. 

 

Unge under 18/20 år må ikkje bli skjenka alkohol. Personar som må reknast  som vesentleg 

/overstadig rusa må ikkje bli skjenka meir alkoholhaldig drikk, og personar som er til bry for andre 

på grunn av rus skal visast bort frå arrangementet. 

 

Skjenkegebyr er kr. 350,-. 

Faktura vert utsendt frå Flora kommune, økonomiavdelinga. 
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Med helsing 

 

 

Møyfrid K. H. Ellingsund 

informasjonsleiar 

 Siv Standal 

 sakshandsamar 

 

 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi til:    
Sogn og Fjordane Politidistrikt Postboks 85 6901 FLORØ 
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Nyheimvegen barnehage 

Nyheimvegen 3 

6905 Florø 

 

Til medlemmene i SU: 

Hans- Roger Berstad 

Monica Fekjan 

Regina Gjørøy 

Eli Austrheim 

Terje Kjerpeset 

Gro Hovland 

 

Referat frå møte i SU i Nyheimvegen barnehage 19. oktober 2017 

Desse møtte: Hans- Roger Berstad, Linn Nedrebø (vara), Regina Gjørøy, Eli Austrheim, Terje 

Kjerpeset og Gro Hovland. 

Meldt fråfall: Monica Fekjan 

 

Saker:  

Sak 10/2017: Konstituering 

Hans- Roger Berstad vart valt som leiar. Monica Fekjan vart valt som nestleiar. 

Sak 11/2017: Budsjett og handlingsprogram 2018 

Budsjett 2018: 

Nyheimvegen barnehage har ei budsjettramme på kr 5 218. Den største utgiftsposten er løn og 

sosiale kostnader, medan den største inntektsposten er foreldrebetaling. Inneverande år har vi gått 

med ledig kapasitet, noko som har ført til lågare inntekter enn budsjettert. I tillegg har vi manglande 

inntekter som følgje av redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Ingen av delane er kompensert 

på ramma for 2017. Det er vanskeleg å stipulere inntektstapet for 2018, sidan nokre barn sluttar i 

august for å begynne på skule, medan andre begynner. Totalt utgjer inntektstapet i 2017 om lag kr 80 

000,-  
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Det er levert eit budsjett for 2018 i balanse, men med store utfordringar. Ein del av driftspostane er 

underbudsjetterte, m.a. kontorutgifter, bøker og porto. 

Handlingsprogram 2018: 

Handlingsprogrammet for 2018 vart gjennomgått. Det var ingen merknader knytt til dette. 

Sak 12/2017: Årsplan 2017/2018 

Årsplanen vart gjennomgått og godkjent.  

Sak 13/2017: Felles mal for årsplan i Florabarnehagen 

Det vart kort informert om at barnehagane i Flora held på å utarbeide ein felles mal for årsplan. 

Malen vil tydeleggjere progresjon i  det pedagogiske arbeidet og vere endå meir spissa på tiltak.  

Sak 14/2017: Fleirfagleg blikk i Florabarnehagen – statusoppdatering pilotprosjekt 

Pilotprosjektet er inne i siste fase og vil gå over i ordinær drift frå januar 2018. Pilotbarnehagane, 

deriblant Nyheimvegen, vil gjennomføre siste runde med observasjonar gjort av Plussteamet i løpet 

av oktober. Det blir gjennomført stormøte med gjennomgang av observasjonane 7. november. Alle 

foreldra har fått informasjon om observasjonane, og alle, med eitt unntak, har samtykka  til at deira 

barn skal vere med på observasjonane. Vi har gode erfaringar knytt til prosjektet. 

Individobservasjonane har ført til at vi har fått fleire blikk på det enkelte barn, og gjennom det 

opplever vi å treffe betre med eventuelle tiltak. I tillegg har systemobservasjonane ført til at vi har 

sett på vår eigen praksis og gjennomført endringar, slik at kvaliteten på det pedagogiske arbeidet har 

vorte endå betre.  

Sak 15/2017: Pålegg frå Arbeidstilsynet- status i saka 

Nyheimvegen barnehage fekk 3 pålegg frå Arbeidstilsynet etter tilsyn i 2011 og 2012, som enno ikkje 

er lukka. Arbeidsmiljølova opnar ikkje for at det kan gjevast dispensasjon frå lovkrava, men 

Arbeidstilsynet ga Flora kommune utsetting for utbetring av pålegga i påvente av ny barnehage på 

Knapstadmarka. I august 2017 valde Arbeidstilsynet å setje foten ned sidan bygging av ny barnehage 

ikkje var komen i gong og meldte i frå om at det ville begynne å løpe tvangsmulkt på kr 2400,- per 

dag inntil forholda var utbetra. I møte mellom Arbeidstilsynet og representantar frå Flora kommune 

3. oktober 2017 kom ein fram til at det vert gjort følgjande tiltak i Nyheimvegen barnehage: 

«Kommunen vil bygge et påbygg på ca 20 – 30 m2. Påbygget vil gi plass til garderobe og utløse plass 

for stell av barn. Arbeidstilsynet stiller krav om at ventilasjon også skal vurderes» (tilbakemelding frå 

Arbeidstilsynet datert 11.10.2017). 

Arbeidstilsynet ba om skriftleg tilbakemelding  frå kommunen innan 20.10.2017. 

Politisk representant i SU, Terje Kjerpeset informerte om at saka hadde vore tema i siste møte i 

Levekårsutvalet. Administrasjonen blei utfordra på manglande avklaringar i forhold til tilhøva i 

Nyheimvegen barnehage.  
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Sak 11/2017: Status ny barnehage på Knapstadmarka 

Det blei informert om status i saka. Plan for ny barnehage blei vedtatt i bystyret i møte 3. oktober 

2017. Juristane i kommunen held på med avklaringar angåande tomtekjøpet. Ny barnehage kan 

tidlegast vere klar i august 2020.  

Sak 12/2017: Saker som kjem til 

Foreldrerepresentant i SU, Hans- Roger Berstad, stilte spørsmål ved barnehagen sin praksis i forhold 

til markering av jul, m.a. sett i forhold til andre trussyn.  

Styrar svara at vi forheld oss til barnehagelova og rammeplanen i dette spørsmålet. Vi legg til rette 

for at barn med andre livssyn skal få eit anna pedagogisk tilbod dersom foreldra ikkje ønskjer at dei 

deltek under førjulsgudstenesta og påskevandringa.  

 

 

Florø, 23.10.2017 

 

Gro Hovland 

-referent-  
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Fra: Hovland Gro 
Sendt: 23. oktober 2017 12:02 
Til: Postmottak 
Emne: Referat frå SU-møte 19.10.2017 
Vedlegg: Referat frå SU-møte 19.10.2017.docx 
 
Hei! 
 
Kan de legge referatet frå su-møtet i Acos og gjere det tilgjengeleg for Levekårsutvalet? 
 
Takk! 
 
Helsing 
Gro Hovland 
-tenesteleiar- 
Nyheimvegen barnehage 
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FLORA 

KOMMUNE 
 

  INFORMASJON OG SERVICE 

  

 
Postadr.: Besøksadr: Telefon / faks: Bankgiro: E post: 
Markegata 51 
6905  FLORØ 

 57756000 /45977015 

57756001 

 postmottak@flora.kommune.no 
Org.nr:    MVA 

 

Kim Robert Solheim 

Nyborgvegen 19 b 

6905 FLORØ  

 

 
 

 

Vår ref. Dykkar ref. Dato: 

17/2608-2/K2 - U63/SIST Ref.:1006890- Skjemanr.:177 16.10.2017 

 

 

Utvida skjenkeløyve - 28.10.2017 - Oktoberfest/supporterfest for Stimen 
 

Vi syner til søknad med kartskisse datert 12.10.2017, vedrørande utviding av skjenkeområde til å 

gjelde skjenking i telt i Torggata.  

 

Kysten restaurant og selskapslokaler as v/ Kim Solheim, vert i medhald av §§ 1-6, 3 ledd, 1-7 a, 4-

2, 3. og 4. ledd, siste setning og 4-4, 2. ledd, 4-3 og 4-7 i Lov om omsetning av alkoholhaldig 

drikk, gjeve løyve for skjenking av alkoholhaldig drikk  i telt i Torggata. 

 

Det godkjente området skal vere sikra med sone for skjenking, samt vere sikra med forsvarleg 

inngangsparti og med tilstrekkeleg vakthald.  

 

Det skal ikkje vere høve til å ta med seg utskjenka alkoholhaldig drikk utenfor det godkjende 

skjenkearealet. Det er heller ikkje høve til å ha med seg medbrakt alkoholhaldig drikk inn på det 

godkjende skjenkearealet. 

 

Denne utvidinga av skjenkeområde gjeld for oktoberfest og supporterfest for Stimen den 

28.10.2017. 

 

Viser elles til dei vilkåra som vart sett ved tildeling av ordinært løyve. 

 

Lukke til med arrangementet! 

 

 

 

 

Med helsing 

 

 

Møyfrid K. H. Ellingsund 

informasjonsleiar 

 Siv Standal 

 sakshandsamar 

 

 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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Kopi til:    
Nordfjeldske Kontroll AS  7282 BOGØYVÆR 

Sogn og Fjordane Politidistrikt Postboks 85 6901 FLORØ 
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Fra: Trine Vokuhl <trinevok@gmail.com> 
Sendt: 7. november 2017 09:20 
Til: Kløvfjell Margit Drivenes 
Emne: Vedtak i Idrettsrådet 5. nov.2017 
 
Hei 
 
Flora Idrettsråd gjorde følgjande vedtak  i styremøte 5. nov 
 
Sak om Rullering av handlingsporgram for idrettsanlegg og prioritering av 
spelemiddelsøknadar.  
 
Margit presenterte saka. 
 
Samrøystes vedtatt. 
 
 
Eg ettersender referat frå styremøte når Leni er klar med det. 
 
Trine 
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FLORA  
KOMMUNE 

Saksframlegg 

Saksnr Utvalg Type Dato 
046/17 Levekårsutvalet PS 14.11.2017 

Bystyret PS 

Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID 
Møyfrid K. H. Ellingsund K2 - U62, K2 - U63 15/2678 

Prinsipp for sal og skjenking av alkohol - endring i retningsliner 

Framlegg til vedtak: 
Flora bystyre delegerer til rådmannen å gje løyve for sal av alkoholhaldig drikk med inntil 4,7 
volumprosent ved einskildhøve. Delegeringa vert å ta inn i "Alkoholpolitiske retningsliner for Flora 
kommune for perioden 2016-2020" under punkt 3.2, "Delegering til rådmannen". Punkt 3.2 får dermed 
ny ordlyd i kulepunkt 2: "Gje løyve til sal og skjenking ved einskildhøve. (…)". 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 
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FLORA  
KOMMUNE 

 
Saksopplysingar: 
Kva saka gjeld: 
Justering av kommunen sine alkoholpolitiske retningsliner slik at handsaming av søknadar om 
salsløyve ved einskildhøve vert delegert til rådmannen, til liks med skjenkeløyve ved einskildhøve. 
 
Innleiing: 
Mikrobryggeri og lokale ølprodusentar er ein aukande trend, og det er venta at kommunen vil motta 
søknader om sal ved einskildhøve, til liks med kva som er tilfelle i andre kommunar i landet. Øl er 
ikkje lenger einstydande med pilsner, og mikrobrygga og lokalprodusert øl er etterspurt både i 
butikkutsal og restaurantar. Ved arrangement som til dømes Bondens marknad og Julemarknaden 
forventar rådmannen at det etter kvart vil kome slike søknadar frå lokalprodusentar av drikk med inntil 
4,7 prosent alkohol (gruppe 1).  
 
Salsløyve ved einskildhøve er ein type løyve som kommunen ikkje kjenner til å ha handsama 
tidlegare. Løyve ved einskildhøve har i all hovudsak vore knytt til skjenking. Helsedirektoratet sine 
kommentarar til lovverket om einskildhøver handlar i det vesentlege om skjenking. Det same gjer 
Flora kommune sine alkoholpolitiske retningsliner, der det kun er vedtak om skjenkeløyve ved 
einskildhøve som er delegert til rådmannen.  
 
Vurdering: 
Rådmannen har i si utgreiing sett det som naudsynt å vurdere både om Alkohollova opnar for å gje 
salsløyve for einskildhøve, og om Flora kommune sine alkoholpolitiske retningsliner er til hinder for å 
gje slikt løyve.  
 
I Alkohollova § 1-6, første og andre ledd står det: 
"Kommunal bevilling til salg  av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 kan gis for 4 år av gangen, og med 
opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. 
 
Kommunal bevilling til salg av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i første ledd og til skjenking av 
alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. september året etter at 
nytt kommunestyre tiltrer. Slike bevillinger kan dessuten gis for en bestemt del av året, og for en enkelt 
bestemt anledning." 
 
I denne bestemmelsen vert salsløyve for einskildhøve heimla på lik line med skjenkeløyve ved 
einskildhøve.  
 
I Flora kommune sine alkoholpolitiske retningsliner står det slik: 
 
"5.4 Vilkår for salsløyver 

· Salsløyve kan tildelast daglegvareforretningar og andre spesialutsal. 
· Vesentleg karakterendring av salsstaden i løyveperioden føreset ny løyvesøknad straks." 

 
Dette vilkåret opnar for at sal kan foregå frå andre salsstader enn daglegvareforretningar. Der kan også 
foregå sal frå stader som kan definerast som spesialutsal. Til dømes kan ei salsbod som ved eit 
einskildarrangement berre sel øl definerast som eit slikt spesialutsal.  
 
På bakgrunn av ovanståande ser rådmannen ikkje at Alkohollova eller kommunen sine retningsliner 
har bestemmelsar som formelt er til hinder for å gje salsløyve ved einskildhøve.  
 
 
Andre aktuelle bestemmelsar som bør presiserast i saka er Alkohollova §3-1, andre ledd, siste punkt, 

23 av 521



 

FLORA  
KOMMUNE 

 
der det står: 
…"Salgsbevilling kan ikke utøves sammen med skjenkebevilling i samme lokale"… 
 
Denne bestemmelsen må tolkast slik at det ikkje kan gjevast løyve for skjenking ved einskildhøve ved 
same arrangement, til dømes ein marknad, dersom utsal og skjenking skal gå føre seg i same 
marknadstelt. Her kjem også Alkoholforskrifta § 3-2 inn, der det står som følgjer:  
"De ansatte skal påse at det ikke drikkes alkohol i salgslokalet." 
 
Denne bestemmelsen utelukkar også at det kan delast ut smaksprøver på produkta i samband med 
salet.  
 
Andre kommunar i landet opplever same trend, og har gjeve salsløyve ved einskildhøve i samband 
med matfestivalar og liknande.  
Rådmannen rår til at Alkoholpolitiske retningsliner for Flora kommune for perioden 2016-2020 vert 
endra slik framlegg til vedtak syner.  
 
Økonomiske konsekvensar: 
Alkoholforskrifta fastset årleg gebyra for sals- og skjenkeløyver. Desse gebyra skal dekke kostnader 
ved sakshandsaming av søknadane som kjem inn.  
 
Miljømessige konsekvensar: 
 
Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: 
Lov av 02.06.1989 nr 27 om omsetning av alkoholhaldig drikk m.v. (alkohollova)med seinare tillegg 
og endringar. 
Forskrift av 08.06.2005 nr. 538 om omsetning av alkoholhaldig drikk m.v. (alkoholforskrifta) med 
seinare tillegg og endringar. 
Alkoholpolitiske retningsliner for Flora kommune for perioden 2016-2010: 
https://www.flora.kommune.no/getfile.php/3460856.1866.asxqccetup/Alkoholpolitiske+retningsliner+
for+Flora+kommune+2016-
2020+%28L%29%28447929%29+%28L%29%28461973%29%281%29.pdf  
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Saksframlegg 

Saksnr Utvalg Type Dato 
047/17 Levekårsutvalet PS 14.11.2017 

Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID 
Norunn Stavø K1 - 233, K2 - F47 14/1030 

Felles barnevernsvakt 

Framlegg til vedtak: 
1. Flora kommune inngår avtale med kommunane Naustdal, Førde, Jølster, Vågsøy,

Bremanger, Gaular og HAFS om samarbeid om barnevernsvakt. 
2. Flora kommune vel alternativ nr 1,  telefonvakt
3. Flora kommune er vertskommune for ordninga.
4. Iverksetjing skal skje raskt, og seinast frå 01.01.2018.
5. Samarbeidet vert tatt opp til ny vurdering i god tid før eventuelle kommunesamanslåingar.
6. Det vert inngått skriftleg samarbeidsavtale mellom kommunane om organisering av tiltaket
7. Den interkommunale beredskapsordninga skal evaluerast første gong innan 3 månader,

deretter innan 31.12 kvart år. Samarbeidet har ei gjensidig oppseiingstid på 12 månader.

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 
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Saksopplysingar: 
Kva saka gjeld: 

Kva saka gjeld: 
Saka omhandlar kravet som er komme til kommunane om å få ein tilfredsstillande akuttberedskap i 
barnevernet utanom kontortid. I den samanheng har ei arbeidsgruppe med deltakarar frå kommunane 
Flora, Førde, Naustdal, Jølster, og Gaular gått saman og laga eit framlegg til løysing. Ulike samarbeids 
–og vaktordningar har vore vurdert. Arbeidsgruppa har tilrådd modell 1 (telefonvakt),  og går inn for 
at Bremanger, Vågsøy og HAFS også er med.   

Innleiing: 
Bufdir har i brev til kommunane den 11.06.16 klargjort at kommunane skal ha ei formell organisering 
av barnevernet som sikrar ei forsvarleg teneste og utanom kontortid. Sentrale krav er tilgjenge og rett 
kompetanse. I tillegg har Bufdir følgjande formulering som seier noko om kravet til tilgjenge: " Ei 
bakvaktsordning må være formalisert slik at noen har ansvar for å bidra til barnevernstjenestens 
kompetanse, og samarbeide med andre hjelpeinstanser dersom det oppstår en alvorlig situasjon 
utenfor kontortid. En ordning som baserer seg på at barnevernsledere eller ansatte i varierende grad 
kan kontaktes på private telefonnummer i krisesituasjoner er ikke en forsvarlig organisering av 
barnevernstjenestens akuttberedskap." 

Departementet skildra krava til akuttberedskap i kommunalt barnevern i meldingsdelen til Prop.106L 
(2012-2013): "Det er urealistisk å tenke seg at en i Norge skal ha tilgjengelig barnevernsvakt i alle 
kommuner. Vi mener imidlertid at alle kommuner bør ha beredskapsordninger som sikrer tilstrekkelig 
og riktig kompetanse til å gi barn og familier i akutt krise nødvendig hjelp til rett tid. Et eksempel kan 
være samarbeidsavtale med en barnevernvakt for å kunne ha tilgang til denne kompetansen når akutte 
situasjoner oppstår. En slik samarbeidsavtale kan videre inkludere en ordning som sikrer at 
kommunens innbyggere som henvender seg til Alarmtelefonen for barn og unge kan få kontakt med 
den samarbeidende barnevernsvakten for råd og veiledning." 

Krav om døgnkontinuerleg tilgjengeleg barnevern er og foreslått tatt direkte inn i lovteksten i forslag 
til ny barnevernslov. Forslaget inneber og at påtalemakta ikkje lenger skal kunne fatte hastevedtak. 
Samstundes er det foreslått at det berre er leiar for barnevernstenesta og denne sin stadfortredar som 
skal ha denne fullmakta, framleis utan høve til å delegere denne til andre (NOU 2016:16). Ein må 
legge til grunn at framlegget om å ikkje kunne delegere vedtakskompetanse ikkje blir vedtatt som det 
no ligg føre. Bakgrunnen for dette er at ei slik ordning vil føre til at interkommunalt samarbeid ikkje 
kan gjennomførast, og at ei vaktordning berre kan bestå av barnevernleiarar og denne sin stadfortredar. 
I framlegget til organisering har ein difor tatt utgangspunkt i dagens lovverk, som uansett vil gjelde i 
ein lang periode framover.  

Kva ligg så i omgrepet «tilstrekkelig beredskap» - kva er minimumskrava? 

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har i brev til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 11.06.2016 
mellom anna nemnd følgjande: 

· Det er den kommunale barnevernstenesta som har ansvar for at barn som oppheld seg i 
Norge får nødvendig hjelp og vern. Barnevernstenesta har dette ansvaret på dagtid, kveldstid 
og i helgane. 

· Barnevernstenesta skal «sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres 
helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid», jf. barnevernloven, § 1-1. 
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· Barnevernloven stiller ingen konkrete krav til organisering av akuttberedskapen i 

barneverntenesten. Barnevernloven § 1-4 stiller imidlertid krav til forsvarlege tenester 

 

Geografiske og andre forhold tilseier at det ikkje er mogleg for alle kommunar å ha ei døgnopen 
barnevernvakt med spesialisert kompetanse som raskt kan rykkje ut. 

 

Bufetat har ein telefon som er døgnbemanna og som barnevernsvakta kan ringe for råd og rettleiing. 
Der er det alltid personar som har fagkunnskap som ein kan nytte for drøfting.  

 

 

Saksutgreiing: 
Organisering av ei bakvaktsordning vil innehalde fleire praktiske og organisatoriske problemstillingar 
som må løysast. 

Tilgjengelegheit:  For å unngå for stor vaktbelasting, bør det ikkje være for hyppig vakt. Eit samarbeid 
der ein tek omsyn til storleik på deltakarkommunane vil vakt kvar 11. veke, med vaktlengde på 7 
dagar vere aktuelt. Vakta må vere knytt til eit fast telefonnummer som skal koplast vidare til den som 
til ei kvar tid er i beredskap. Utifrå storleik og tal tilsette i kommunane vil då 2 tilsette frå Flora 
kommune, 3 frå Førde og Gaular barnevern, 1 frå Jølster kommune og 1 frå Naustdal kommune vere 
aktuelle som deltakarar på ei vaktliste. Ved val av modell 1 vil Bremanger delta med 1, Vågsøy med 1 
og HAFS delta med 2 tilsette. Vakta vil då bli 11 delt.  

 

Korleis ta hand om barn som må ut av heimen:  

SYS IKL kan ha ein støttefunksjon for barnevernet. Ein føresetnad er at det er barnevernet som har 
telefonvakt og som rykker ut ved akutte behov utanom ordinær arbeidstid. SYS IKL kan primært bidra 
med å stille rom og personale til disposisjon ved akutt behov for ein trygg plass for barnet, i dei 
situasjonene der det ikkje er naturleg å nytte krisesenteret. SYS-IKL har bemanning heile døgnet som 
har ulike arbeidsoppgåver. Skal eit barn akuttplasserast ved avdelinga natta over må det vere eit 
personale som er øyremerkt til desse. Det kan vere barnevernet som sjølv stiller med ein slik 
personalressurs, eller SYS IKL kallar inn ekstrapersonell til arbeidet. I nokre tilfelle kan truleg begge 
alternativa vere naudsynte. For kommunar som ikkje deltek i SYS-IKL samarbeidet vil ein fakturere 
døgnpris for ei seng. Alle kommuane må betale for ekstrapersonell som vert innleigd.  

 

Krisesenteret vert brukt der mor eller far og barn har behov for vern frå vold og overgrep. Politiet kan 
då sørgje for transport til Krisesenteret. Ved behov vert barnevernstenesta kopla inn i ordinær 
arbeidstid.  
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Samarbeid med påtalemakta om heimel til å fatte akuttvedtak: fullmakta til å fatte akuttvedtak kan 
ikkje etter dagens regelverk delegerast til andre enn barnevernsleiar/stadfortredar. Fullmakta kan heller 
ikkje overførast til barnevernsleiar i ein annan kommune. Det er difor påtalemakta som formelt må 
fatte vedtak dersom lokal barnevernsleiar/stadfortredar ikkje er involvert i den akutte situasjonen. Den 
som har beredskapsvakta må legge til rette for akuttvedtaket, og ha dialog med vakthavande jurist hos 
påtalemakta undervegs.  

 

Juridisk ansvar for saka ved kommunesamarbeid: Den kommunen som barnet bur i vil vere juridisk og 
økonomisk ansvarleg for alle vurderingar og tiltak gjort i regi av beredskapsvakta. 

 

Avgrensing i høve ordinære arbeidsoppgåver: Vedkommande som har vakt må vere i stand til å avvise 
hendingar som ikkje er akutte etter Lov om barnevernstenester. Det skal ikkje etablerast ei "generell 
utvida opningstid". Henvendingar som ikkje er akutte skal dokumenterast, og vert overført 
heimkommune i ordinær opningstid.  

 

Vertskommune: Ved interkommunalt samarbeid som er avgrensa til å gjelde felles beredskapsvakt, må 
det vere ein vertskommune som er ansvarleg for organisering, fagleg innhald, rutinar. Rutinane skal 
mellom anna innehalde avklaringar om kva ein gjer når det er behov for akuttplassering, frivillig eller 
ufrivillig. Rutinane må også omhandle kva saker ein venter med  til barnevernstenesta si ordinære 
opningstid, med meir.  

 

 

 

 

 

 

Faktaopplysningar frå samarbeidskommunane:  

 

Kommune Tilsette i 
barnevernstenesta 

Årsverk i 
barnevernstenesta 

Folketal Barn under 
18 år 

Jølster 4 2 stk i 100%  1 stk 
80%  
1 stk 50% 
tiltakskonsulent 

3049 839 

Førde 15 13,7 13009 3190 
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Gaular """ """"   2966   713 
Naustdal 4 4   2848   689 
Flora 10 10 12000 3151  
Bremanger   5 4,5  (inkl 50% 

miljøterapeut) 
3825 912 

Vågsøy 8 6,7 6015 1500 
HAFS felles 
barnevernsteneste 

9 8,5 8159 1710 

Hyllestad   1438 282 
Askvoll   3065 630 
Fjaler   2863 662 
Solund   794 136 

 

 

Tre alternative organiseringar har vore vurdert som aktuelle: 

 

Alternativ 1.  

Telefonvakt: Mottak av henvendingar frå offentlege instansar. Beredskapsvakta er fordelt på tilsette i 
kvar kommune som deltar i vakta med ca. kvar 11. veke. I tillegg er det fleire kommunalt tilsette i kvar 
kommune som frivillig står på ei kommunal "ringeliste". Dette har dei ein fast årleg kompensasjon for. 
Dei er ikkje i formell vaktberedskap. Om dei vert oppringt av barnevernsvakta for å vurdere ei hending 
i eigen kommune, og eventuelt måtte rykke ut, vil det gje overtidsbetaling. Den som har 
beredskapsvakt og sorterer henvendingar gjer første vurdering med tanke på nærmare undersøking og 
tiltak. Dersom det er behov for ein kjend person, eller at nokon rykker ut frå kommunen der barnet 
bur, så tek barnevernsvakta kontakt med dei som står på lista til den aktuelle kommunen. Dersom 
situasjonen krev at barnevernet rykker ut, skal ein  vurdere om det er behov for å vere to personar. Om 
det ikkje er mulig å få tak i to frå den aktuelle kommunen, må ein vurdere om det er behov for å kalle 
ut nokon frå nabokommunen. Eller om politiet kan gje den naudsynte hjelpa.  

Etter denne modellen skal dei som står på ringelista vere erfarne barnevernstilsette og bør vere 
personleg egna. Barnevernsleiar har eit ansvar for å utarbeide ringelista. Dei som rykkjer ut på 
oppdrag vert lønna etter gjeldande regelverk. 

  

 positivt negativt 
Alternativ 1,  
telefonvakt 
 
Etter denne modellen 
kan Vågsøy, 
Bremanger og Hafs 
bli med 

 
· Fleire kommunar med, noko som 

vil redusere kostnadane. 
· kjent personale som rykker ut i 

eigen heimkommunane og ofte 
kan kjenne til saka frå før 

· eigen kommune sitt barnevern 
som jobbar med saka 

· mange å fordele vakta på, så det 
blir ikkje stor belastning 

 

· med ringeliste vil det vere 
usikkert om ein får tak i nokon 

· kan bli belastning om ein har 
både vakt og står på ringelista 
(gjeld små kommunar) 

· mange ulike tilsette i dei ulike 
kommunane å forholda seg til 

· for sjeldan vakt? 
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· mindre belastning for telefonvakta 

som ikkje skal rykke ut  
· tilsette på ringelista er erfarne 

barnevernstilsette 
· ikkje stor vaktbelastning 

 

· opplæringsbehovet vil omfatte 
fleire personer 

 

 

 

Alternativ 2 

Nordfjordmodellen: Mottak av henvendingar frå offentlege instansar. Beredskapsvakta tar imot og 
sorterer henvendingar og gjer første vurdering med tanke på nærare undersøkingar og eventuelle tiltak. 
Ved behov for iverksetjing av tiltak eller rask undersøking utover det som kan gjerast per telefon, vil 
ikkje ei telefonvakt vere tilstrekkeleg bemanning. Å handtere ei akuttplassering t.d etter lov om 
barnevernstenester §4-6,2 ledd, vil krevje 2 personell i aktivitet. Den som har vaktberedskap må difor 
ha fullmakt til å beordre ut tilgjengeleg personell som ikkje er i beredskap. Om det ikkje er 
tilgjengeleg personell i den kommunen barnet bur må ein ha fullmakt til å hente personell frå dei andre 
samarbeidande kommunane. Dette kan vere tilsette med kompetanse som ikkje står på vaktberedskap. 
Dei som vert beordra på oppdrag vert lønna etter gjeldande regelverk. 

 

 Positivt Negativt 
Alternativ 2, 
Nordfjordmodellen 
 
Etter denne modellen 
vurderer ein at belastninga 
vert for stor dersom ein 
samarbeider med kommunar 
utanfor SIS. Det er og lagt 
opp til at vakta skal rykke ut, 
og avstandane vert då for 
store. 

· få personer i vaktberedskap 
· kjent person med frå aktuell 

kommune som kan kjenne 
saka frå før 

· mange å fordele vakta på, så 
det blir ikkje stor belastning 

· tilsette på ringelista er 
erfarne barnevernstilsette 

 

 

· beordre på jobb tilsette som 
ikkje har kompensasjon for 
å stå på ei liste 

· muligheit for at ein må 
rykke ut på tvers av 
kommunegrenser 

· kan då ha lite  
lokalkjennskap 

· med ringeliste vil det vere 
usikkert om ein får tak i 
nokon 

· tilsette på ringeliste i kvar 
kommune som må lærast 
opp  

· kan bli belastning om ein 
har både vakt og står på 
ringelista (gjeld små 
kommunar) 

· mange ulike tilsette i dei 
ulike kommunane å forholda 
seg til 
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Alternativ 3 

Telefonvakt utan ringeliste eller fullmakt til å beordre ut tilgjengeleg personell som ikkje er i 
beredskap. Mottak av henvendingar frå offentlege instansar. I veka på ettermiddag/natt skal det vere 
berre ein som har telefonvakt. I helga skal det vere to som har telefonvakt, ei første og ei andre vakt. 
Desse må då rykke ut ved behov til den av samarbeidskommunane som det er ei hending i. Etter denne 
modellen der 8, 10 eller 12 personer deltek i ordninga, vil ein gå vakt kvar 4. 5.eller 6 helg.  

 

 

 

 Fordel Ulempe 
Alternativ 3, 
Etter denne modellen kan 
ikkje Vågsøy, Bremanger og 
Hafs vere med sidan området 
då vert for stor for utrykking 

· inga ringeliste 
· trygghet med to i helg 
· behov for færre personer 
· kan få godt egna personer 
· to kommunar er representert  

 
 
 

· hyppig vakt som gjev stor 
vaktbelastning 

· aleine i veka utan muligheit 
til kontakt med andre om 
noko akutt skjer er sårbart 

· rykke ut til andre kommunar 
der ein ikkje er kjent 

· mykje tid til utrykk, kan 
vere lange avstandar 

· mykje ressursar vil gå med 
til passiv vakt 

· lav kost-  nytte effekt 

 

  Andre modeller har også vore vurdert, men ein har ikkje funne at det har vore modellar som passar til 
våre kommunar.  

 

 

Kompetanse 

Dei som inngår i beredskapsordninga skal ha tilstrekkeleg kompetanse, mellom anna i barnevernlova 
sine reglar om akuttvedtak og sakshandsaming kring desse. Det vert stilt store krav til skriftleg 
saksframstilling og dokumentasjon. Dei som inngår i ordninga må vidare være fagleg trygge og kunne 
samarbeide med t.d politi, legevakt og Bufetat sitt akuttapparat i svært kaotiske situasjonar. Vidare må 
dei kunne handtere barn og ungdommar i krise, og vere i stand til å kartlegge og vurdere om det er 
ressursar i nettverket som kan avhjelpe i ein akuttsituasjon. Ved eventuelt interkommunalt samarbeid 
om beredskap må kompetansen vere vurdert tilnærma lik og samkøyrd uansett kva kommune som til 
ein kvar tid har akuttberedskapen.  
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Kommunestruktur 

Det er for tida mange uavklarte spørsmål med tanke på korleis kommunestruktur og 
samarbeidsretningar vil sjå ut i nær framtid. Dette gjer til at det kan vere krevjande å bestemme kva 
kommunar det er fornuftig å inngå samarbeid med. Rådmannen vurderer i denne sak at vi ikkje kan 
vente på endeleg avgjerd i høve kommunestruktur. Det er komme eit nytt krav om forsvarleg 
barnevernsvakt, og dette kravet må vi innfri. Rådmannen vurderer det til det beste å inngå samarbeid 
som skissert ovanfor i alternativ 1. Løysinga må uansett ta høgde for at ordninga kan vere av 
mellombels karakter grunna kommunestruktur og endring i samarbeidskonstellasjonar. 

 

Økonomiske konsekvensar: 

Til kompetanseheving barnevernsvakt er SIS kommunane tildelt kr. 392 000,-  frå Fylkesmannen som 
skal nyttast til føremålet. Bremanger og Vågsøy har begge søkt om eigne kompetansemidlar.  

I følgje hovudtariffavtalen skal (passiv) beredskap lønnast med minimum 1/7. Det vil seie at kvar 7. 
time med passiv vakt skal lønnast som ordinær arbeidstime.  Lønnsvilkåra må være lik i dei 
samarbeidande kommunane. 

Eit forhandlingsutval har vore sett ned for å komme med ei tilråding om kompensasjon for deltaking 
på vakt. Kostnaden for dei ulike alternativa vil vere tilnærma lik, og er ikkje avgjerande for val av 
modell. Forhandlingsgruppa tilrår at omrekningsbrøken for tilsette som skal ha beredskapsvakt vert 
1/6, men at det vert gjennomført kontrollteljing etter eit halvt år og eitt år, for å kartlegge kor stor 
belastninga er for dei som har beredskapsvakt. Når det gjeld tilsette på ringeliste tilrår utvalet at desse 
får ei godtgjersle på kr.10 000 pr år for å stå på denne lista.  

 

  
 
 
  

Kostnadsfordeling  

Førde og Gaular har felles barnevern, men kostnadane bør fordeles på kvar kommune som er med i 
samarbeidet. Alle kommunane er pålagt å ha ei beredskap. 

Dersom vi går for alternativ 1, vil kvar kommune dekke eigne kostnader med telefonvakt og 
godtgjersle til eigne tilsette som står på ringeliste. Den enkelte kommune der hendinga er må bere 
kostnaden med utrykk. Etter modell 2 og 3 vil tilsette i andre kommunar rykke ut og det vert 
vanskelegare å fordele kostnaden med utrykk.  

Saka om barnevernsvakt vart handsama i SIS 13.10.17. Eit samla SIS gikk inn for saka. Her vart det 
ytra ynskje frå HAFS kommunane om å få ta del i ordninga. SIS oppmoda om at dei får det. Som ein 
del av vedtaket vart det difor bestemt at " vertskommunen får fullmakt til å utvide ordninga med å ta 
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andre komunar med i ordninga"  

 

 

Vurdering 

Arbeidsgruppa som har vurdert dei ulike modellane, har vore samansett av barnevernsleiarane, 
tillitsvalte og kommunalsjefar frå dei ulike kommunane.  

Etter ein grundig gjennomgang av dei ulike modellane har arbeidsgruppa sett alternativ 1 som det 
beste alternativet. 

Dette alternativet ser gruppa som den fagleg beste modellen og det er i tråd med Bufdir sine føringar. 
Modellen er også det mest kostnadseffektive alternativet.    

 

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: 
 

 
 
 
 
32T 
vertskommune avtale 
Referat frå møte i forhandlingsgruppa barnevernsvakt 20.10.2017. 
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Avtale mellom  
……….kommune og Flora kommune 

 

 

 

 

 

Avtale om interkommunal             
barnevernsvakt 
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Avtale om retningslinjer for interkommunalt samarbeid om 
barnevernsvakt frå 2018 

 

1. Bakgrunn 
Departementet skildra krava til akuttberedskap i kommunalt barnevern i meldingsdelen til 
Prop.106L (2012-2013). Bufdir har i brev til kommunane den 11.06.16 klargjort at 
kommunane skal ha ei formell organisering av barnevernet som sikrar ei forsvarleg teneste og 
utanom kontortid 

 
 

2. Deltakarar og kva kommune som er vertskommune 

Flora Førde Naustdal Jølster 
Gaular Vågsøy Bremanger HAFS 
  

Flora kommune er vertskommune.  

 

3. Oppgåver og avgjerdsmynde lagt til vertskommunen og 
samarbeidskommunane 
 
Føremålet med samarbeidet er å oppfylle kommunane sitt ansvar overfor 
innbyggjarane i høve barnevernsvakt. 
 
Vertskommunen har ansvar for å utarbeide rutinar med avklaringar om kva 
barnevernsvakta gjer når det er behov for akuttplassering, frivillig eller ufrivillig.  
 
Etter evaluering av barnevernsvakta har vertskommunen ansvar for å justere eller 
utarbeide nye rutinar dersom det er behov for det.   
 
Ved mangel på personer til å ta beredskapsvakta, vil vertskommunen hjelpe til å finne 
ei løysing i samarbeid med dei andre deltakarkommunane. 
 
Vertskommunen har ansvar for utarbeiding av rutinar med SYS IKL om oppgåver 
knytt til å ta hand om barn som må akuttplasserast. 
 
Samarbeidskommunane skal stille med tilsette i barnevernet som deltek i 
beredskapsordninga.  
 
Samarbeidskommunane har ansvar for å stille med tilsette i barnevernet på ei 
ringeliste.  
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4. Tal tilsette i dei ulike kommunane som deltek i
beredskapsordninga.

Flora  2 Førde 2 Naustdal 1 Jølster 1 
Gaular 1 Vågsøy 1 Bremanger 1 HAFS 2 

Fordeling er gjort etter innbyggartal. Opp til 7000 innbyggarar- ein deltakar. Mellom 
7-13 000 innbyggarar- 2 deltakarar. Over 13 000 innbyggarar 3 deltakarar.  

5. Underretning til deltakarane om vedtak som vert gjort i
vertskommunen.

Det vert ikkje gjort enkeltvedtak knytt til brukarane etter denne avtalen. Vedtak som vert gjort 
av vertskommunen vil vere vedtak som gjeld drift og utvikling av tilbodet. Slike vedtak skal 
sendast dei deltakande kommunane og det skal ligge føre uttale frå Samarbeidsutval før 
endeleg vedtak i vertskommunen.  

6. Det økonomiske oppgjeret mellom samarbeidskommunane og
vertskommunen

Vertskommunen har ikkje økonomisk ansvar for lønn og andre utgifter til 
samarbeidskommunane.   

Kvar kommune lønar sine tilsette som har vakt etter same lønnsvilkår. Når vakta vert oppringt 
er det også den kommunen der vakta er som betaler overtidsløn til den tilsette.  

Kvar kommune bestemmer kor mange som skal stå på kommunen si ringeliste. Dei som står 
på denne ringelista skal ha lik kompensasjon.  Den tilsette sin kommune berer desse 
kostnadane. Det gjeld også når den tilsette må ut i akuttoppdrag.  

Dersom eit barn vert akuttplassert i SYS IKL sin forsorg utanom ordinær arbeidstid, vil 
kommunar som ikkje deltek i samarbeidet bli fakturert tilsvarande satsen for utskrivingsklare 
pasientar. Dette gjeld også om det vert leigd inn ekstrapersonell.   
Vertskommunen har ansvar for fordeling av kompetansemidlar og annan økonomi som den 
interkommunale barnevernsvakta rår over. Vertskommunen er ansvarleg for å søke midlar 
som vert tilgjengeleg i samarbeid med dei andre deltakarkommunane.  

Juridisk ansvar:  
Den kommunen som barnet bur i vil vere juridisk og økonomisk ansvarleg for alle vurderingar og 
tiltak gjort i regi av beredskapsvakta. 
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7. Samarbeidsutval 

Det vert oppretta eit samarbeidsutval med 1 representant frå kvar av 
deltakarkommunane. Dette vert kommunalsjefane i samarbeidskommunane og 
barnevernsleiar i vertskommunen. Sistnemnde har sekretæriatsansvar for 
Samarbeidsutvalet.  

Oppgåvene for samarbeidsutvalet er: 

• Drøfte tema som samarbeidskommunane vil ta opp 
• Evaluere og ta stilling til om det er behov for endring av rutinar 
• Ta stilling til endringar som følgje av kommunesamanslåingar 

           Første år vert det 4 møter. Seinare 2 møter i året. Vertskommunen kallar inn.  
 
 

8. Nærare reglar for å trekke seg ut eller avvikle  samarbeidet 
Oppseiingstida for denne avtalen er 1- eit- år og følgjer budsjettåret. Oppseiing skal skje 
skriftleg til vertskommunen, med kopi til alle deltakande kommunar. 

 

9. Andre forhold 

Tvistar mellom samarbeidskommunane vert søkt løyst gjennom forhandlingar. 

 

 

 

 

 
Signatur og dato: 

 

-----------------------------------                             --------------------------------------- 

 

 

-----------------------------------                              -------------------------------------- 

                Kommune                                                Flora kommune                
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Flora kommune. Strategisk bustadplan 2018-2025 

Framlegg til vedtak: 
1. Flora kommune strategisk bustadplan 2018-2025 vert vedtatt som den ligg føre.
2. Rådmannen legg fram bygg etter kapittel 7 – bustadbyggeprogram som enkeltsaker til

politisk handsaming med framdriftsplan og finansieringsplan etter kvart som dei vert
aktuelle.

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 
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Saksopplysingar: 
Kva saka gjeld: 

Politisk handsaming av Bustadplan 2018-2025 for Flora kommune. 
 

Innleiing: 

Flora kommune sin bustadplan 2018-2025 er utarbeidd med fokus på bygg og organisering, meir enn 
ein tradisjonell bustadsosial handlingsplan. I denne vurderinga ligg det at det bustadsosiale 
perspektivet er godt ivaretatt i kommuneplanen sin samfunnsdel, og i sektorplanen Helse,-sosial og 
omsorgsplan 2017-2020. For Flora kommune framover er det viktig med ein strategisk plan med fokus 
på objekt. Arbeidet med bustadplan er forankra i Kommuneplanen sin samfunnsdel 2016-2020, og er 
ein del av arbeidet "Struktur 2020". Planen svarar på mandatet som er: 

· Organisering av bustadforvaltninga. 
· Kva bustader vi skal avhende. Selge, rehabilitere eller omdisponere til anna bruk 
· Kva bustader vi skal realisere kommunalt og evt. saman med andre – Bustadbyggeprogram. 
· Kor nye bustader skal liggje. 

 

Planen inneheld og statusmelding for kommunal eigd bustadmasse per Juli 2017.  Statusmeldinga med 
tilhøyrande handlingsplan skal gjenomgåast årleg, så den er oppdatert som eit godt arbeidsverktøy. 
Personar som er leigetakarar i dag i kommunale bustadar som er planfesta til anna bruk, vil verte 
individuelt kontakta, informert og får videre hjelp til ny bustad / leige-til eige prosess, når dette er 
aktuelt. Omsynet til leigetakarane skal ivaretakast. 

 

Vurdering: 
Det har vore gjort eit stort kartleggingsarbeid over lengre tid i Flora kommune knytt til kva bustader vi 
treng. NIBR sin rapport frå 2013: Boligsosialt arbeid i Flora – en foranalyse, vart bestilt som oppstart 
da Flora kommune vart deltakar i Husbanken Vest sitt kommuneprogram. Rapporten anbefalte 3 
satsingsområde: 1. Omdisponere den kommunale bustadmassen så den i større grad samsvarar med 
kommunale behov. 2. Førebyggande arbeid, særleg fokus på ungdom og unge som står i faresona for å 
verte vanskelegstilt på bustadmarknaden. 3. Arbeide for betre gjennomstrøyming i den bustadmassen 
som kommunen disponerer.  Rådmannen vurderer at Bustadplan 2018-2025 som den ligg føre svarar 
ut desse utfordringane både med tanke på organisering av bustadforvaltninga inkludert bustadsosialt 
arbeid, og strategi for arbeid med bustad som objekt. 

Kommunale bustader som vert disponert av Omsorgstenesta og Tiltakstenesta har vore gjennom 
kartleggingsarbeid i arbeidet med "Framtidas bu-og miljøtenester i Flora kommune". Kartlegginga 
hadde som mål at bustadmassen som skal nyttast i framtida skal vere av god kvalitet, ha 
livsløpsstandard og ha tilbod om fellesareal. Anbefalingar som er gjort i dette arbeidet er videreført i 
Bustadplan 2018-2025. Dette gjeld i hovudsak behov for samlokalisering av bustader, omdisponering 
av bustadmasse til meir eigna bruk, og nybygg for å stette framtidas behov for bustadmasse – satsing 
på Miljøhuset. 

Rådmannen vurderer og at planen er framtidsretta, og tar innover seg bustadstrategi som er planfesta i 
kommuneplanen sin samfunnsdel. Det å eige eigen bustad, og å få hjelp til å intergrerast i den 
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ordinære bustadmarknaden er viktige prinsipp som vert videreført ved mellom anna eit stort program 
for "frå leige til eige". Dette vil og bidra til å finansiere nye kommunale husvære som vil igjen auke 
gjennomstrøyminga i kommunale bustader.  

Planen legg opp til å kjøpe seg inn i private byggeprosjekt, og vil såleis bidra til realisering av 
prosjekta til private utbyggjarar. Planen legg og opp til Skritsholsgate 15 som samarbeidsprosjekt med 
Husbanken, for å finne dei beste løysingane både for brukarane og med tanke på idear og finansiering. 

Når det gjeld omsorgsbustader tar planen innover seg vedtak fatta i "Framtidas omsorgsteneste". 
Område rundt Docen med eksisterande omsorgsbustader skal byggast ut. Det er planlagt 20 bueiningar 
der, og ytterlegare behov for 30 omsorgsbustader må plasserast i samsvar med behov for auka 
institusjonskapasitet. Framskrivingane når det gjeld behov for omsorgsplassar på nivå 6 og 7 i 
omsorgstrappa syner store behov for døgnplassar. Per no er areal for utbygging av døgnplassar vurdert 
til området Docen/Florø omsorgssenter/Sjukehuset.  Furuhaugane bu-og servicesenter er vedtatt utfasa 
ved nybygg av institusjon. Eit viktig rammevilkår er endra etter dette vedtaket. Dette gjeld dei nye 
vilkåra frå Husbanken frå 2017 med krav om nettotilvekst av døgnplassar.  Netto tilvekst tyder at det 
totale antal heildøgns omsorgsplassar i kommunen skal auke. Kommunar som mottar tilskot kan ikkje 
samstundes avvikle eksisterande plassar i takt med nye. Nye prosjekt som mottar tilskot skal gi netto 
tilvekst i minst 10 år frå innvilging av tilskotet. I praksis tyder dette at om vi bytter ut 45 heildøgns 
omsorgsplassar på Furuhaugane bu-og servicesenter vil vi ikkje motta tilskot for dei første 45 
heildøgns omsorgsplassane vi bygger ut i kommunen. Tilskota er per no 45 prosent pr omsorgsbustad, 
og 55 prosent pr institusjonsplass. Dette vert ein vesentleg faktor når det gjeld finansiering av 
omsorgsplassar framover. Rådmannen vurderer det som hensiktsmessig at utbyggingsplanar for 
omsorgsbustader står i planen, men at rådmannen legg fram eigne saker til politisk handsaming for 
kvart av dei store prosjekta før ytterlegare planlegging. 

Økonomiske konsekvensar: 
Sal av kommunalt eigd bustadmasse etter plan kapittel 5 skal nyttast til finansiering av nye bustader. I 
tillegg vert det lagt inn finansiering til bustadbyggeprogram og rehabiliteringsprogram årleg i budsjett 
og økonomiplan. Saker til politisk handsaming med finansieringsplan – lån og tilskot- vert lagt fram i 
forkant av dei større byggeprosjekta. 

Miljømessige konsekvensar: 
 

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: 
 

 
 
 
 
32T 
Bustadrapport 17.10.2017 
bustadplan 17.10.2017 
 
 
 
 

44 av 521



Del 2. Bustadrapport. Statusmelding 2017. 
 

Bekkefaret 4-14  
Bekkefaret 16-26 
Bekkefaret 28-38 
 
Totalt 18  kommunalt eigde utleigebustader. 
Nytta av omsorg, asylmottaket, innvandrarsenteret. 
 
Ingen av bueiningane er særskilt tilrettelagt for rørslehemma, eller brukarar 
med store omsorgsbehov.  
 

Adresse rom m2 

Bekkefaret 10 2 40 

Bekkefaret 12 3 62 

Bekkefaret 14 2 40 

Bekkefaret 16 3 62 

Bekkefaret 18 2 40 

Bekkefaret 20 3 62 

Bekkefaret 22 2 40 

Bekkefaret 24 3 62 

Bekkefaret 26 2 40 

Bekkefaret 28 3 62 

Bekkefaret 30 2 40 

Bekkefaret 32 3 62 

Bekkefaret 34 2 40 

Bekkefaret 36 3 62 

Bekkefaret 38 2 40 

Bekkefaret 4 3 62 

Bekkefaret 6 2 40 

Bekkefaret 8 3 62 

 
Tildeling: Bustadkontoret 

 

 
 

 

Handlingsplan: 
• Frå leige til eige? – Bueiningane ikkje seksjonert. Bustadkontoret skal hausten 2017 sjekke opp moglegheita og 

framgangsmåte  for seksjonering av bueiningar med formål å kunne tilby frå leige til eige.  
• Avhende?  Bueiningane vert i komunalt eige, alternativt frå leige til eige. 
• Nyttast som i dag?  Per i dag vert bueiningane i stor grad nytta av eldre med behov for omsorgsteneste. 

Gjennomgang syner at Bueiningane ikkje er eigna til bruk for omsorgstenesta, eller til leigetakarar med fysisk 
funksjonshemmingar. Bustadane kan nyttast til leigebustad for blanda grupper innan Nav sosialt vanskelegstilte, 
innvandrarar. 

• Rehabiliteringsbehov ? Utvendig/fasade er husa godt vedlikeholdt. Det er rehabiliteringsbehov av bad i fleire av 
bueiningane.  

• Boligen som hus?. Det stillast spørsmål om husa tilfredsstiller dagens brannkrav. Bustadkontoret tar ansvar for å 
få kartlagt dette.  

• Fungerer boligen som del av drift ? Økonomi ? Fag ? Bebuar?. Fungerer godt som leigeobjekt. Det er stabile 
leigetakarar. Bustadane bør nyttast som utleigebustader til personar utan behov for omfattande omsorgsteneste.  
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Botnavegen 3. d,e,f,g.  
 
Totalt 4 bueiningar. Nytta av Nav. 
Bygd med tilskot –  
Kommunalt eigd 
 
Hardbruksbustader. Kvar bustad har eige bad, stove/kjøkken, soverom og 
uteområde og utebod. Laga med materealer som skal tole forsøk på hærverk. 
 

Adresse rom m2 

Botnavegen 3d  2 31 

Botnavegen 3e  2 31 

Botnavegen 3f  2 31 

Botnavegen 3g  2 31 
 
 

 
Tildeling: Bustadkontoret 

 

 

Handlingsplan: 
• Frå leige til eige?  Nei 
• Avhende?  Nei 
• Nyttast som i dag?  Bueiningane har vore nytta som bustad til personar med omfattande rusproblematikk. 

Bueiningane skal ikkje nyttast til denne gruppa meir, og frå hausten 2017 skal dei nyttast til busetjing av 
innvandrarar.  

• Rehabiliteringsbehov ?  Bustadane er prega av hard bruk, og bustadkontoret tar ansvar for å bestille 
renovering/opprydning/oppussing. Nav finansierer.  

• Boligen som hus? Husa er fine. Godt utnytta arealbruk, eigen skjerma inngang med plass til mellom anna 
sykkelparkering, utemøbler.  

• Fungerer boligen som del av drift ? Økonomi ? Fag ? Bebuar.   Bueiningane har ikkje fungert med brukargruppa 
som var tenkt, men  det vert vurdert at bueiningane vil fungere med ny brukargruppe.  
 

 

Botnavegen 3a.  
Botnavegen 3b.  
Botnavegen 3c.  
  
Totalt 3 bueiningar. Nytta av Omsorg (2)  og Innvandrersenteret (1) 
Tlskot ? 
Kommunalt eigd. 
Bueiningane i 1. etasje er universelt utforma.  
 

Adresse Særskilt tilrettelagt  Rom m2 

Botnavegen  3a 
Tilrettelagt for 
rørslehemma 5 116 

Botnavegen 3b   3 75 

Botnavegen 3c  
Tilrettelagt for 
rørslehemma 3 69 

 
 

Tildeling: Bustadkontoret 
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Handlingsplan: 
• Frå leige til eige?  Nei 
• Avhende?  Nei 
• Nyttast som i dag?  Ja 
• Rehabiliteringsbehov ?  Nei 
• Boligen som hus? Det er utfordringar knytt eil el. Anlegg, strøm og ventilasjon.  
• Fungerer boligen som del av drift ? Økonomi ? Fag ? Bebuar.  Fungerer for gruppa som bor der. 

 
 

Botnavegen 8 a,b,c,e og f.  
 
 Nytta av Innvandrersenteret 
 
Kommunalt eigd/SAM. Ordinær utleigebustad. 
 

Adresse Rom m2 

Botnavegen 8a 4 135 

Botnavegen 8b  4 135 

Botnavegen 8c  3 74 

Botnavegen 8e  4 135 

Botnavegen 8f  4 135 
 
 

Tildeling: Bustadkontoret 

 

 

Handlingsplan: 
• Frå leige til eige? Nei 
• Avhende? Nei 
• Nyttast som i dag? Ja  
• Rehabiliteringsbehov ? Litt byggtekniske utfordringer som mellom anna har medført fuktskader . Dette er meldt 

opp hausten 2017 som mogleg forsikringssak. Eller behov for litt utvendig vedlikehald. 
• Boligen som hus? Fungerer greitt for dei som bur der. Dette er store bueiningar, og dei som leiger er 

barnefamiliar.  
• Fungerer boligen som del av drift ? Økonomi ? Fag ? Bebuar.  Ja. 

 
 

Brendøyvegen 20.  
 
Nytta av Innvandrersenteret 
 
Kommunalt eigd utleigebustad. 5 roms einebustad på 114 m2 
 

Adresse Rom M2 

Brendøyvegen 20 5 114 
 

Tildeling: Bustadkontoret 

Huset var kjøpt strategisk grunna behov for tomtearealet ved ny tilkomst /vei 
til Kystmuseet. 
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Handlingsplan: 
• Frå leige til eige? Nei 
• Avhende? Ikkje per no. 
• Nyttast som i dag? Ja 
• Rehabiliteringsbehov? Ikkje i denne planperioden.  
• Boligen som hus? Huset har mange soverom, som gjer den godt fungerende for familiar med mange barn. 

Bustaden ligg sentralt.  
• Fungerer boligen som del av drift ? Økonomi ? Fag ? Bebuar.   NB: Dyr husleige. 

 
 

 

Dyreholtvegen 27.  
 
 Nytta av Nav 
 
Kommunalt eigd/brl utleigebustad 
 

Adresse Rom M2 

Dyreholtvegen 27 3 83 
 

 
Tildeling:  Bustadkontoret. 
 

 

 

Handlingsplan: 
• Frå leige til eige? 
• Avhende? 
• Nyttast som i dag? 
• Rehabiliteringsbehov ? 
• Boligen som hus? 
• Fungerer boligen som del av drift ? Økonomi ? Fag ? Bebuar. 
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Dyreholtvegen 45. SOLGT hausten 2017 

 
 Nytta av Nav 
 
Kommunalt eigd/brl utleigebustad 
 

Adresse Rom M2 

Dyreholtvegen 45 4 95 
 
 
Tildeling:  Bustadkontoret. 
 

 

 

Handlingsplan: 
• Frå leige til eige?   
• Avhende ? Solgt på det ordinære bustadmarknaden hausten  2017. 
• Erstattast ?  
• Boligen som hus? 
• Fungerer boligen som del av drift ? Økonomi ? Fag ? Bebuar. 
 

 
 

Dyreholtvegen 63.  
Dyreholtvegen 65.  
 
 Nytta av KFI 
 
Kommunalt eigd/brl utleigebustad 
 

Adresse Rom M2 

Dyreholtvegen 63 4 83 

Dyreholtvegen 65 4 83 
 
 

Tildeling:  Bustadkontoret. 
 

 

 

Handlingsplan: 
• Frå leige til eige?   Ja. Starte prosess med leigetakar med tanke på frå leige til eige på begge bustadane. Ansvarleg: 

Bustadkontoret. 
• Avhende? 
• Nyttast som i dag? 
• Rehabiliteringsbehov ? 

49 av 521



5 

 

• Boligen som hus? 
• Fungerer boligen som del av drift ? Økonomi ? Fag ? Bebuar. 

 
 

 

Evjegata 5.  
 
Kommunal eigd einebustad. Utleigebustad 
 
Nytta av KFI. Kjøpt for å frigjøre Docen areal ? 
 

 
Adresse Rom M2 

Evjegata 5 4 168 
 

Tildeling:  Bustadkontoret. 
 
Huset er eit strategisk tomtekjøp med tanke på beliggenhet når det gjeld 
området som bruk til offentlege føremål.  

 

 

Handlingsplan: 
• Frå leige til eige? Nei 
• Avhende?  Nei, ikkje per no 
• Nyttast som i dag? Må nyttast som utleigeobjekt, sjå merknad under.  
• Rehabiliteringsbehov ? Det er store utfordringar med fukt og muggsopp i huset. Utfordringane skyldast store 

fuktproblem i kjellar. Det skal takast ei vurdering av huset – ansvar bustadkontoret – for å vurdere kva tiltak som 
kan iverksetjast for at det skal kunne nyttast som eit forsvarleg leigeobjekt inntil tomta skal nyttast til andre 
føremål.  

• Boligen som hus? Må sjå på muligheter – bør blokkere kjellar som bruksareal.  
• Fungerer boligen som del av drift ? Økonomi ? Fag ? Bebuar.  Dyrt hus å ha ståande som del av tomtekjøp. 

Muggsopp i huset.  
 

 

Firdavegen 2a.  
kommunalt eigd/sameige. 
 

Adresse  Rom M2 

Firdavegen 2a ,Leilighetsnr 1 
Leige til 
eige 2 62 

Firdavegen 2a, Leilighetsnr 2  3 70 

Firdavegen 2a, Leilighetsnr 3  2 61 

Firdavegen 2a, Leilighetsnr 4 
 

3 70 
 
Leil 1,3 og 4 nytta av omsorg. Leil 2 nytta av KFI 
 
Leiligheter på ei flate. Det er heis i bygget, og ligg svært sentralt. Bada i 
bueiningane er lite eigna for personar som er i behov for hjelpemiddel til 
forflytning.  
 
Tildeling:  Bustadkontoret. 
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Handlingsplan: 
• Frå leige til eige?  Leil 2a er aktuell frå leige til eige. Bustadkontoret startar denne prosessen med leigetakar. 
• Avhende? Nei 
• Nyttast som i dag? Ja 
• Rehabiliterigsbehov ? Nei 
• Boligen som hus? Bada er lite eigna for personar som er i behov for hjelpemiddel grunna funksjonsnedsetting.  
• Fungerer boligen som del av drift ? Økonomi ? Fag ? Bebuar.  Høgt husleigenivå. 

 
 

Furutun 13.  
Furutun 15.  
Furutun 16.  
 
Nytta av Nav. Kommunalt eigd/brl 
 

Adresse Rom M2 

Furutun 13 3 65 

Furutun 15 2 55 

Furutun 16 3 65 
 
 

 
Tildeling:  Bustadkontoret. Det er klausul på bueiningane at dei som vert 
tildelt bustad skal ha varige trygdeytingar. Bustadkontoret tar dette opp med 
brl.  
 

 

 

Handlingsplan: 
• Frå leige til eige? Nei 
• Avhende? Nei 
• Nyttast som i dag? 
• Rehabiliteringsbehov ? Nei 
• Boligen som hus? Fungerer for dei som bur der. 
• Fungerer boligen som del av drift ? Økonomi ? Fag ? Bebuar. Byggteknisk er dette bra boliger. Det er skifta ut 

kledning, vinduer mm etter behov.  
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Furutun 24 
 
2 bueiningar på 35 m2. 
Nyttast av Nav 
 
Tildeling: Bustadkontoret. 
 

 

Handlingsplan: 
• Frå leige til eige? 
• Avhende? 
• Nyttast som i dag? 
• Rehabiliteringsbehov ? 
• Boligen som hus? 
• Fungerer boligen som del av drift ? Økonomi ? Fag ? Bebuar. 

 
 

Professor Indrebøgate 7 og 9 
 
 
Tildeling: Bustadkontoret. 
 
Kommunal utleigebustad. Kjøpt med tilskot frå Husbanken. 
 
Huset er og kjøpt som strategisk tomtekjøp.  

 

 

Handlingsplan: 
• Frå leige til eige? Nei 
• Avhende?  Nei.  
• Nyttast som i dag? Skal nyttast til kommunal utleigebustad  
• Rehabiliteringsbehov ? Bustadane skal pussast opp.Bustadkontoret sender oversikt over rehabiliteringsbehov til 

bustadplan.  
• Boligen som hus?.  Det er ikkje fukt og råte, mn gammalt og slitt.  
• Fungerer boligen som del av drift ? Økonomi ? Fag ? Bebuar. Fungerer som ordinær utleigebustad.  
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Gaddevegen 11a .  
Gaddevegen 11b. 
 
Leigde. – leigeavtale utgår ---- 
Vore nytta av Nav og KFI ( 9/9).  
 

Adresse Rom m2 

Gaddevegen 11a, Leilighetsnr 1 2 40 

Gaddevegen 11a, Leilighetsnr 2 2 40 

Gaddevegen 11a, Leilighetsnr 3 2 40 

Gaddevegen 11a, Leilighetsnr 4 2 40 

Gaddevegen 11a, Leilighetsnr 5 2 40 

Gaddevegen 11a, Leilighetsnr 6 2 40 

Gaddevegen 11a, Leilighetsnr 7 2 40 

Gaddevegen 11a, Leilighetsnr 8 2 40 

Gaddevegen 11a, Leilighetsnr 9 3 60 

Gaddevegen 11b, Leilighetsnr 10 2 40 

Gaddevegen 11b, Leilighetsnr 11 2 40 

Gaddevegen 11b, Leilighetsnr 12 2 40 

Gaddevegen 11b, Leilighetsnr 13 2 40 

Gaddevegen 11b, Leilighetsnr 14 2 40 

Gaddevegen 11b, Leilighetsnr 15 2 40 

Gaddevegen 11b, Leilighetsnr 16 2 40 

Gaddevegen 11b, Leilighetsnr 9 2 40 

Gaddevegen 11b, Leilighetsnr topp 3 60 
 

 

 

 

 

Handlingsplan: 
• Frå leige til eige? Nei 
• Avhende?  Ja. Avhende som kommunalt leigeobjekt. Grunnen til at objektet er tatt med i denne pla er 

erstarningsbehovet.  
• Nyttast som i dag? Nei 
• Rehabiliteringsbehov: Ja 
• Plan for erstatning: Behov for 4 spredte bustader og 1 akuttbustad ( Nav) 
• Boligen som hus? Fungerer ikkje 
• Fungerer boligen som del av drift ? Økonomi ? Fag ? Bebuar. Leigeavtalen er sagt opp. Treng å finne erstatning for 

desse bustadane. Behov for meir spredte bustader. Leilighetene fungerte ikkje som hus og kunne ikkje nyttast videre 
 
.  

 
 

 

Hans Blom gate 17. 
 
4 Kommunalt eigde/borettslag. 
Nytta av Omsorgstenesta 
 
Adresse Rom m2 
Hans Blomgate 17, Leilighetsnr 
parkerin 1 0 
Hans Blomgate 17-andel 1507, 
Leilighetsnr 10 2 72 
Hans Blomgate 17-Andel-1501, 
Leilighetsnr 1 2 72 
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Hans Blomgate 17-Andel-1502, 
Leilighetsnr 5 2 67 
Hans Blomgate 17-Andel-1503, 
Leilighetsnr 6 2 65 

 
 
Tildeling:  Bustadkontoret. 
 
Enkelte  av leil er tilrettelagt med hjelpemidlar. Desse føl brukar og skal 
returnerast til NAV Hjelpemiddelsentral dersom den aktuelle brukaren ikkje 
lenger har trong for hj.m.  

Handlingsplan: 
• Frå leige til eige? Nei 
• Avhende?  Nei 
• Nyttast som i dag? Ja 
• Rehabiliteringsbehov ? Nei 
• Boligen som hus?  Greie bustader som utleigebustader. Teknisk bra hus.  
• Fungerer boligen som del av drift ? Økonomi ? Fag ? Bebuar. Ja stort sett. . Klausulert for eldre. Utfordring er lite 

areal for oppbevaring av rullestoler eller andre hjelpemiddel for rørslehemma. Utfordringar med terskler. Men 
dette vert individuelt tilpassa bebuar.  
 

 

Hans Blom gate 18. 
10  2 roms bueiningar mellom 47 og 57 m2.  
 
Kommunalt eigd. Nytta av Omsorgstenesta. 
  
Adresse Rom M2 

Hans Blomgate 18, Leilighetsnr 11 2  49 

Hans Blomgate 18, Leilighetsnr 2 2  47 

Hans Blomgate 18, Leilighetsnr 3 2  47 

Hans Blomgate 18, Leilighetsnr 4 2  49  

Hans Blomgate 18, Leilighetsnr 5 3  52  

Hans Blomgate 18, Leilighetsnr 6 3  52 

Hans Blomgate 18, Leilighetsnr 7 2  49  

Hans Blomgate 18, Leilighetsnr 8 2  49  

Hans Blomgate 18, Leilighetsnr 9 3  52  
Hans Blomgate 18-Andel.1507, 
Leilighetsnr 10 3  57  

 
Tildeling:  Bustadkontoret. 
 

 

Handlingsplan: 
• Frå leige til eige? Nei  
• Avhende?  Nei. 
• Nyttast som i dag? Nei. Bueiningane er ikkje egna til eldre eller rørslehemma. Det er ikkje heis i bygget. Huset bør 

nyttast til ei anna og blanda brukargruppe.  
• Rehabiliteringsbehov ? Skal få utvendig vedlikehold i 2018. Det er avsett i økonomiplan . 
• Boligen som hus? ok 
• Fungerer boligen som del av drift ? Økonomi ? Fag ? Bebuar. Ligg flott og sentralt til og er greie utleigeleiligheter, 

som kan nyttast til anna gruppe enn i dag.  
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Havrenesvegen 28. 
 
14 kommunalt eigde bueiningar. Fellesareal for brukarane. 
Eigna for rullestol. Innvendig inngang. Alle husværa har eige kjøken/stove, 
soverom og bad. 
 
Nytta av Omsorgstenesta 
 

Adresse Rom m2 

Havrenesvegen 28, Leilighetsnr 1 2 58 

Havrenesvegen 28, Leilighetsnr 10 2 58 

Havrenesvegen 28, Leilighetsnr 11 2 58 

Havrenesvegen 28, Leilighetsnr 12 2 58 

Havrenesvegen 28, Leilighetsnr 13 3 86 

Havrenesvegen 28, Leilighetsnr 14 2 58 

Havrenesvegen 28, Leilighetsnr 2 2 58 

Havrenesvegen 28, Leilighetsnr 3 2 58 

Havrenesvegen 28, Leilighetsnr 4 2 58 

Havrenesvegen 28, Leilighetsnr 5 2 58 

Havrenesvegen 28, Leilighetsnr 6 3 86 

Havrenesvegen 28, Leilighetsnr 7 2 58 

Havrenesvegen 28, Leilighetsnr 8 2 58 

Havrenesvegen 28, Leilighetsnr 9 2 58 
Havrenesvegen 28, Leilighetsnr 
vaktrom 1 0 

 
Tildeling:  Bustadkontoret. 
 

 

 

Handlingsplan: 
• Frå leige til eige? Nei 
• Avhende?  Nei 
• Nyttast som i dag? Ja 
• Rehabiliteringsbehov ? Nei 
• Boligen som hus? Velfungerende hus 
• Fungerer boligen som del av drift ? Økonomi ? Fag ? Bebuar. Velfungerende hus 

 
 

Eikefjord – Omsorgsbustader og hyblar. Kommunalt eigd. 

Indrebøvegen Alle disponert av Omsorgstenesta. Bygd med tilskot. 

Bustadane, med unnatak av hyblane, er eigna for rullestol. 

Vert drifta av heimetensta i eikefjord – ambulante tenester. 
Smarthusfunksjoner som døralarm, trekkesnor, komfyrvakter og sengealarmar. 
 

Adresse Rom m2 

Indrebøvegen 11, Hus E 3 63 

Indrebøvegen 13, C2 2 59 

Indrebøvegen 15, B2 2 59 

Indrebøvegen 17, A2 2 59 
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Indrebøvegen 2, A1, Leilighetsnr A1 2 60 

Indrebøvegen 2, A10, Leilighetsnr A10 2 60 

Indrebøvegen 2, A11, Leilighetsnr A11 2 60 

Indrebøvegen 2, A12, Leilighetsnr A12 2 60 

Indrebøvegen 2, A13, Korttidsplass 1 30 

Indrebøvegen 2, A14, Korttidsplass 1 30 

Indrebøvegen 2, A2, Leilighetsnr A2 2 56 

Indrebøvegen 2, A3, Leilighetsnr A3 2 63 

Indrebøvegen 2, A4, Leilighetsnr A4 2 60 

Indrebøvegen 2, A5, Leilighetsnr A5 2 60 

Indrebøvegen 2, A6, Leilighetsnr A6 2 60 

Indrebøvegen 2, A7, Leilighetsnr A7 2 60 

Indrebøvegen 2, A8, Leilighetsnr A8 2 60 

Indrebøvegen 2, A9, Leilighetsnr A9 2 60 

Indrebøvegen 3, A1 2 59 

Indrebøvegen 4, Leilighetsnr Næringsl 1 15 

Indrebøvegen 4, B1, Leilighetsnr B1 2 47 

Indrebøvegen 4, B2, Leilighetsnr B2 2 43 

Indrebøvegen 4, B3, Leilighetsnr B3 2 43 

Indrebøvegen 4, B4, Leilighetsnr B4 2 48 

Indrebøvegen 4, B5, Leilighetsnr B5 2 44 

Indrebøvegen 4, B6, Leilighetsnr B6 2 44 

Indrebøvegen 4, B7, Leilighetsnr B7 2 44 

Indrebøvegen 4, B8, Leilighetsnr B8 2 47 

Indrebøvegen 5, B1 2 59 

Indrebøvegen 7, C1 2 59 

Indrebøvegen 9, Hus D 3 63 
 

 

Handlingsplan: 
• Frå leige til eige ? Nei 
• Beholde bustadane til dagens føremål: ja 
• Rehabiliteringsbehov ? Nei 
• Boligen som hus? Fungerer godt 
• Fungerer boligen som del av drift ? Økonomi ? Fag ? Bebuar. Ja 
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Industrivegen 1 og 3 
 
2 stk kommunalt eigde bueiningar. 
Disponert av Nav 
 

Adresse Rom m2 

Industrivegen 1 3 68 

Industrivegen 3 3 68 
 
 
Tildeling:  Bustadkontoret. 
 

 

 

Handlingsplan: 
• Frå leige til eige? Ja 
• Avhende?  Nei 
• Nyttast som i dag? Ja, men på sikt "frå leige til eige" 
• Rehabiliteringsbehov ? Oppussingsbehov, men fungerer til brukergruppa. 
• Boligen som hus? Fungerer 
• Fungerer boligen som del av drift ? Økonomi ? Fag ? Bebuar.: ok 

 
 

 

Jacob Sandevegen 2 
 
4 stk kommunalt eigde bueiningar. 
 
Disponert av Nav  
 

Adresse Rom m2 

Jakob Sandevegen, Leilighetsnr 2a 2 105 

Jakob Sandevegen, Leilighetsnr 2b 2 105 

Jakob Sandevegen, Leilighetsnr 2c 3 70 

Jakob Sandevegen, Leilighetsnr 2d 3 70 
 
 

 
Tildeling:  Bustadkontoret. 
 

 

 

Handlingsplan: 
• Frå leige til eige? Nei 
• Avhende?  Nei 
• Nyttast som i dag?  ja 
• Rehabiliteringsbehov ? Ja. Treng gjennomgang av bygget når det gjeld rehabiliteringsbehovet. Ansvar: 
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bustadkontoret. 
• Boligen som hus? Godt eigna, men der er rehabiliteringsbehov. 
• Fungerer boligen som del av drift ? Økonomi ? Fag ? Bebuar. Bustaden har bra beliggenhet/er bra plassert.  

 
 

 

Jacob Sandeveg 5/7 

Kommunalt eigd bustad med totalt 7 bueiningar. 

Ei av bueiingane vert for tida nytta til avlastning. Det er 3 bueiningar i tillegg 
til fellesstue/kjøken og personalrom i eit av husa. I det andre huset er det 4 
leiligheter, i tillegg til fellesareal og kontor.  Bustaden er frå 90 talet. Leil. 
tilpassa for rullestol, men lite bodareale for oppbevaring av hj. midlar, t.d. 
rullestol)  2 av bueiningane er tilrettelagt med takheis for rullestolbrukarar. ( 
desse vert returnert til Nav hjelpemiddelsental dersom behovet opphøyrer) 
 
Brukarar med omfattande bistandsbehov. Bygget er heildøgnsbemanna. 
Kostnadsnivå – drift+husleige:  Kostbar drift (personell) 

Adresse Rom M2 
Jakob Sandevegen 5, 7 
personaldel 1 19 
Jakob Sandevegen 5a, 
Leilighetsnr a 2 85 
Jakob Sandevegen 5b, 
Leilighetsnr b 2 55 
Jakob Sandevegen 5c, 
Leilighetsnr c 2 55 
Jakob Sandevegen 5d, 
Leilighetsnr d 2 85 
Jakob Sandevegen 7a, 
Leilighetsnr a 2 48 
Jakob Sandevegen 7b, 
Leilighetsnr b 2 45 
Jakob Sandevegen 7c, 
Leilighetsnr c 2 46 

 
Vert nytta av Omsorgstenesta. 

 

 

 

Handlingsplan: 
• Frå leige til eige? Nei 
• Avhende?  Nei 
• Nyttast som i dag: Fortsatt nytte bustaden til brukarar med omfattande behov for bistand. Godt tilrettelagt. 
• Rehabiliteringsbehov? Nei 
• Boligen som hus? Godt eigna 
• Fungerer boligen som del av drift ? Økonomi ? Fag ? Bebuar. En av leiligheten beskrives å være for liten i forhold 

til omfattende bistandsbehov (2 i pleien og til lagring av hjelpemidler etc.). Har vært krevende å brukarar til å 
busetje seg der grunna avstand til sentrum. Moglegheit for å utvide ved at kommunen eig tilhøyrande tomt.To av 
leiligheitene er særleg tilrettelagt med takheis mv. for rullestolbrukarar. Dyr drift grunna høg bemanningsfaktor.  
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Kalvedalsvegen 1 
 
3 stk kommunalt eigde bueiningar i stor blokk. ( Den raude pila er tilfeldig , 
samsvarar ikkje med dei kommunale bueiningane) 
Alle dei kommunalt eigde bueiningane er 3-roms på 73 m2. 
 

Adresse rom m2 
Kalvedalsvegen 1, 
Leilighetsnr 01:03 3  73  
Kalvedalsvegen 1, 
Leilighetsnr 01:06 3  73  
Kalvedalsvegen 1, 
Leilighetsnr 02:03 3  73  

 
Disponert av Nav ( 1) og KFI (2) 
 

 
Tildeling:  Bustadkontoret. 
 
 
 
 
 

 

 

Handlingsplan: 
• Frå leige til eige? Nei 
• Avhende?  Plan for sal på det ordinære markedet innan 2022. 
• Nyttast som i dag? Omdisponerast til brukargruppa til Omsorg- eldre.  
• Rehabiliteringsbehov? Nei 
• Boligen som hus? Ny bustad. Fungerer godt som hus. 
• Fungerer boligen som del av drift ? Økonomi ? Fag ? Bebuar. Tilrettelagt for rørslehamma. Dyr husleige. 

 
 

Kinnvegen 1b 

4 bueiningar, alle særskilt tilrettelagt. 

Adresse Rom m2 

Kinnvegen 1b, Leilighetsnr 1 2  42 

Kinnvegen 1b, Leilighetsnr 2 2  42  

Kinnvegen 1b, Leilighetsnr 3 2  42  

Kinnvegen 1b, Leilighetsnr 4 2  42  
 

Kommunalt eigd bustad frå 1990-talet. Alle bueiningane har stue/kjøken, bad 
og soverom.  
Det er tilrettelagt med areal avsett til fellesareal med stue/kjøkken. I tillegg 
kontor. 
Brukarar med varierande bistandsbehov. Per 2017: Personell dag og kveld, noe 
ambulante tenester på natt.  
Kostnadsnivå – drift+husleige:  Kostbar drift (personell) 

 

Tildeling: Bustadkontoret. 

 

 

Handlingsplan: 
• Frå leige til eige? Nei 
• Avhende?  Nei 
• Nyttast som i dag?  Skal omdisponerast til anna bruk. Nyttast av Tiltakstenesta som erstatning til Skritsholsgate 15 
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når den skal realiserast til andre formål.  
• Rehabiliteringsbehov? Nei, kun evt oppussing til ny brukargruppe. 
• Boligen som hus? 
• Fungerer boligen som del av drift ? Økonomi ? Fag ? Bebuar. Lite eigna til den brukargruppa som leiger der i 

dag, da dei har personell knytt til bustaden dag og kveld, og delvis på natt.  Bør nyttast til brukergruppe som evt 
har behov for ambulante tenster. Stort potensiale i eigendomen og på tomta som gir utbyggingsmoglegheiter.  

 
 

 

Kinnvegen 2 

8 kommunalt eigde bueiningar, nytta av KFI. 

Adresse rom m2 

Kinnvegen 2, Leilighetsnr 1 2  32  

Kinnvegen 2, Leilighetsnr 2 2  32  

Kinnvegen 2, Leilighetsnr 3 2  32  

Kinnvegen 2, Leilighetsnr 4 2  32  

Kinnvegen 2, Leilighetsnr 5 2  32  

Kinnvegen 2, Leilighetsnr 6 2  32  

Kinnvegen 2, Leilighetsnr 7 2 roms 32 m2 

Kinnvegen 2, Leilighetsnr 8 2 roms 32 m2 

 
Tildeling:  Bustadkontoret. 

 

 
Handlingsplan: 

• Frå leige til eige? Nei 
• Avhende?  Nei 
• Nyttast som i dag?  Nyttast til "studentbustad" 
• Rehabiliteringsbehov? Nei 
• Boligen som hus? Bra hus. Ligg svært sentralt til. 
• Fungerer boligen som del av drift ? Økonomi ? Fag ? Bebuar. Bra hus som er oppgradert etter behov. Nyleg tatt full 

oppgradering utvendig.  Bør nyttast som utleigebustad til t.d. studenter. Både norske studenter og innvandrere som 
treng studentbustad etter endt introprogram.  
 

 
 

Kleiva 2 a og 2b 
 
Totalt 8 kommunalt eigde bueiningar. Alle 2-roms. Bygd med tilskot frå 
husbanken. 
 
Alle bueiningane vert nytta av Tiltakstenesta. 
 
Eigna for rullestol med tilpassingar grunna innvendige tersklar Eigen inngang. 
Alle husværa har eige kjøken/stove, soverom og bad. Liten turnover i 
brukarane. 
 

Adresse  rom m2 

Kleiva 2a, C1 
Særskilt 
tilrettelagt 2 59 

Kleiva 2a, C2 
Særskilt 
tilrettelagt 2 60 
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Kleiva 2a, D1 
Særskilt 
tilrettelagt 2 59 

Kleiva 2a, D2 
Særskilt 
tilrettelagt 2 60 

Kleiva 2b, A1 
Særskilt 
tilrettelagt 2 59 

Kleiva 2b, A2 
Særskilt 
tilrettelagt 2 60 

Kleiva 2b, B1 
Særskilt 
tilrettelagt 2 70 

Kleiva 2b, B2 
Særskilt 
tilrettelagt 2 72 

 
Tildeling: Bustadkontoret. 
 

 

Handlingsplan: 
• Frå leige til eige? Nei, hadde vore ønskeleg, men nye reglar om "nettotilvekst" gjer det vanskeleg. 
• Avhende?  Nei 
• Nyttast som i dag?  Ønskjer å vri til ei brukergruppe som gir meir samdrift Tiltakstenesta og Omsorgstenesta. 
• Rehabiliteringsbehov ? Nei. Generell oppussing etter slittasje. 
• Boligen som hus? Gode bustader til brukargruppa 
• Fungerer boligen som del av drift ? Økonomi ? Fag ? Bebuar. Sentralt beliggande bustader. Skal ha ein 

gjennomgang av bebuarane – nokre kan tenkast å få tildelt andre kommunale bustader  - med mål om å eige eigen 
bustad gjennom "frå leige til eige".Ansvar: Tiltakstenesta som gjør arbeidet saman med bustadkontoret.  

 
 

 

Kyllervegen 1 
 
3 kommunalt eigde bueiningar. Ordinær utleigebustad. 
 
Adresse Rom m2 

Kyllerveien 1a 5  94 m2 

Kyllerveien 1b 4  103 m2 

Kyllerveien 1c 
 

94 m2 
 
 
 
 
Tildeling:  Bustadkontoret. 

 
 

 
 

Handlingsplan: 
• Frå leige til eige? Ja 
• Avhende?  Nei. Beholde den som kommunal utleigebustad. 
• Nyttast som i dag?  Ja 
• Rehabiliteringsbehov ? Litt prega av slittasje, men ikkje rehabiliteringsbehov.  
• Boligen som hus? Ok byggteknisk standard,. Fungerer for formålet og brukargruppa. 
• Fungerer boligen som del av drift ? Økonomi ? Fag ? Ordinær utleigebustad.  
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Livius Smittgate 13 
 
Kommunalt eigd utleigebustad. 5- roms einebustad på 127 m2 
 
 
Vert nytta av KFI 
 
Adresse rom m2 

Livius Smittgate 13 5 127 

 
Tildeling: Bustadkontoret. 
 
Eigedommen er kjøpt som strategisk tomtekjøp. 

 
 

 
Handlingsplan: 

• Frå leige til eige?  Nei 
• Avhende?  Nei, ikkje per no 
• Nyttast som i dag?  Ja 

Rehabiliteringsbehov? Fukt på bad. Ikkje utbetringsplanar om det per no. 
• Boligen som hus? Kjøpt som strategisk tomtekjøp. 
• Fungerer boligen som del av drift ? Økonomi ? Fag ? Bebuar. Dyr husleige. Fungerer som leigeobjekt for dei som 

bur der no. 
 

 

Marka 2,4,6 og 8 
 
4 Kommunalt eigde utleigebustadar. 3 roms på 82 m2. Nytta av KFI 
 

Adresse rom m2 

Marka 2 3  82  

Marka 4 3  82 

Marka 6 3  82  

Marka 8 3  82  

 
Tildeling:  Bustadkontoret. 
 
 

 
 

 
Handlingsplan: 

• Frå leige til eige? Nei 
• Avhende?  Nei 
• Nyttast som i dag?  Vert i dag nytta som asylmottak. Om behovet til asylmottaket avtar er alternativet å nytte 

bueiningane til kommunal utleigebustad.  
• Rehabiliteringsbehov? Bustadkontoret ansvarleg for å bestille tilstandsrapport.  

62 av 521



18 

 

• Boligen som hus? Fungerer. Bustadane ligg usentralt, og dårlige solforhold.  
• Fungerer boligen som del av drift ? Økonomi ? Fag ? Bebuar. 
 

 

 

Michael Sarsgate 1. 
 
Kommunalt eigd bustad frå 90-talet fordelt på 2 etasjar,  med totalt 4 bueiningar. 
3 av dei er utleigd til personar med ulike behov for bistand. Ei av bueiningane 
vert nytta som personellbase. Bustaden er heildøgnsbemanna.  
Alle bueiningane har stove/kjøkken, bad og soverom.  
Ikkje fellesareal. Ikkje innvendig inngang mellom bueiningane/etasjane. 
 
Lite og sårbart fagmiljø. Vanskeleg å rekruttere og beholde kompetanse. 
Kostnadsnivå – drift+husleige:  Kostbar drift (personell) 
 

Adresse rom m2 

Michael Sarsgate 1, Leilighetsnr A1 2  58 

Michael Sarsgate 1, Leilighetsnr A2 2  58 

Michael Sarsgate 1, Leilighetsnr B1 2  57 

Michael Sarsgate 1, Leilighetsnr B2 2  57 
 
Tildeling:  Bustadkontoret. 
 

 
 

 
Handlingsplan: 

• Frå leige til eige ? Nei. 
• Avhende? Nei 
• Nyttast som i dag ? Nei. Per i dag er vert ei av bueininhane nytta som personal-base, og bustaden er 

døgnbemanna. Bustaden skal omdisponerast frå fast bemanna bustad, til brukarar som kan nytte ambulante 
tenester. Vert då ei auke frå 3 til 4 bueiningar. 

• Rehabiliteringsbehov ? Nei 
• Boligen som hus? Ok bueiningar. Ligg svært sentralt.Seperate bueiningar med eigne inngangar. Ikkje innvendig 

inngang mellom bueiningane/etasjene.Det er heis i bygget. 
• Fungerer boligen som del av drift ? Økonomi ? Fag ? Bebuar.. Dyrt for omsorgstenesta å drifte bustaden, då den 

er heildøgnsbemanna. Bustaden vil fungere betre med bebuarar som kan nytte seg av ambulante tenester. 
 

 

 

Michael Sarsgate 33, 35b,37,39 og 43.  
Bustad med 11 bueiningar over 3 etasjar, utan heis. Kommunen eig 5 
bueiningar. 6 av bueiningane er privat eigde (Sameige). Det er to trapperom i 
husa, med innvendig inngang til bueiningane.  Sprinkelanlegg i trappehusa. 
Ikkje innvendig inngang til bueiningane i sokkeletasjen. Ikkje fellesareal eller 
tilpassa rullestolbrukarar over sokkeletasje. 

Brukarar som treng ulik grad av bistand. Bygget er heildøgnsbemanna.Vanskelig 
å rekruttere og beholde ansatte med høyskolekompetanse, blant annet som følge 
av små fagmiljøer og aleineansvar på vakt . Sårbart ved fråvær. 
 
Kostnadsnivå – drift+husleige:  Kostbar drift (personell) 
 

Adresse rom m2 

Michael Sarsgate 33 2  58  
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Michael Sarsgate 35b 2  49  

Michael Sarsgate 37 2  58  

Michael Sarsgate 39 2  58  

Michael Sarsgate 43 2  58  
 

 
Handlingsplan: 

• Frå leige til eige ? Ja. Leiligheitene kan og selges på ope marknad. Ikkje klausulerte kjøp eller tildelingsrett for 
omsorgstenesta.  

• Avhende: Nei 
• Nyttast som i dag ? Nei. Bustaden skal omdisponerast frå fast bemanna bustad, til brukarar som kan nytte 

ambulante tenester.  
• Rehabiliteringsbehov ? 
• Boligen som hus? Ligg sentralt til  
• Fungerer boligen som del av drift ? Økonomi ? Fag ? Bebuar. Ikkje hensiktsmessig som bygg med 

heildøgnsbemanning. Per no er det smådriftsulemper med kostbar drift og utfordringar med kompetanse og 
rekruttering.. Ikkje tilpassa rørslehemma over sokkeletasje.  
 

 
 

Nybøvegen 45 
Kommunal eigd utleigebustad. 

Vert nytta av KFI 

 

Adresse rom m2 

Nybøvegen 45 5 134 
 

Tildeling: Bustadkontoret. 
 
Hus kjøpt som strategisk tomtekjøp. Huset /tomta ligg mellom Krokane Skole og 
Krokane barnehage. 

 

 
Handlingsplan: 

• Frå leige til eige? Nei 
• Avhende?  Nei.  
• Nyttast som i dag?  Ja 
• Rehabiliteringsbehov?. Huset er pussa opp både utvendig og innvendig og framstår no som et bra hus.  
• Boligen som hus? Fungerer etter formålet. Stor kommunal utleigebustad. 
• Fungerer boligen som del av drift ? Økonomi ? Fag ? Bebuar. Fungrer bra som bustad til stor barnefamilie. 
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Nærhet til skole og barnehage, butikk mm. 
 

 

Porsvegen 8 
Kommunal eigd utleigebustad/ brl. 

Vert nytta av Nav 

 

Adresse rom m2 

Porsvegen 8 3 87 
 

 
 

 
Handlingsplan: 

• Frå leige til eige? Ja 
• Avhende?  Nei 
• Nyttast som i dag?  Ja 
• Rehabiliteringsbehov? Nei 
• Boligen som hus? Fungerer 
• Fungerer boligen som del av drift ? Økonomi ? Fag ? Bebuar. ok 

 
 

Sandåkervegen 1b 
Kommunal eigd utleigebustad.  

Vert nytta av Kyrkja 

 

Adresse rom m2 

Sandåkervegen 1b 5 212 
 

 

 

Handlingsplan: 
• Frå leige til eige? Presten som bur i bustaden i dag har fått tilbod om å kjøpe den. 
• Avhende?   
• Nyttast som i dag?   
• Rehabiliteringsbehov? 
• Boligen som hus? 
• Fungerer boligen som del av drift ? Økonomi ? Fag ? Bebuar. 
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Selhaugvegen 25 a,b,c og d. 
Kommunal eigd utleigebustad.  

Vert nytta av KFI 

Adresse rom m2 

Selhaugvegen 25a 2 61,7 

Selhaugvegen 25b 4 104,6 

Selhaugvegen 25c 4 104,6 

Selhaugvegen 25d 2 55,1 
 

Tildelingsrett: Bustadkontoret. 

 

 

 
Handlingsplan: 

• Frå leige til eige? Nei 
• Avhende?  Nei 
• Nyttast som i dag?  Ja 
• Rehabiliteringsbehov? Ein lufteventil som ligg for nærmt bakken tar inn vatn, og der er skade i ein av leiligheitene 

i underetasjen pga dette. Dette må rettast opp. 
• Boligen som hus? Fungerer  
• Fungerer boligen som del av drift ? Økonomi ? Fag ? Bebuar. Fungerer som ordinær kommunaal utleigebustad. 

 
 

Skridsholsgate 7/9 

Kommunalt eigd bustad frå 2006 med totalt 11 bueiningar, pluss ei bueining som 
vert nytta som personalbase.. Alle bueiningane har stue/kjøken, bad, bod og 
soverom. Terasse til kvar bueining. 2 bueiningar med 2 soverom. 

Ikkje fellesareal. Heis i bygget. Tilpassa rullestolbrukarar. 

Brukarar med varierande funksjonsnivå og bistandsbehov. Bygget er 
heildøgnsbemanna. Bueiningane i 1. etasje er tilrettelagt for brukarar med 
omfattande behov for bistand ( store bad ) 

Kostnadsnivå – drift+husleige:  Kostbar drift (personell) 

Nytta av Omsorgstenesta 

Adresse rom m2 

Skridsholgata 7-9, leilighet nr. 1 2 72 
Skridsholgata 7-9, leilighet nr. 
10 2 73 
Skridsholgata 7-9, leilighet nr. 
11 2 88 
Skridsholgata 7-9, leilighet nr. 
12 3 88 

Skridsholgata 7-9, leilighet nr. 2 2 66 

Skridsholgata 7-9, leilighet nr. 3 2 81 

Skridsholgata 7-9, leilighet nr. 4 2 81 
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Skridsholgata 7-9, leilighet nr. 5 2 73 

Skridsholgata 7-9, leilighet nr. 6 2 73 

Skridsholgata 7-9, leilighet nr. 7 2 88 

Skridsholgata 7-9, leilighet nr. 8 3 88 

Skridsholgata 7-9, leilighet nr. 9 2 73 
 
Tildeling: 

 

 

Handlingsplan: 
• Frå leige til eige? Nei 
• Avhende?  Nei 
• Nyttast som i dag?  Ja 
• Rehabiliteringsbehov?  Nei 
• Boligen som hus? fungerer 
• Fungerer boligen som del av drift ? Økonomi ? Fag ? Bebuar. Opprinneleg bygd som ordinær omsorgsbustad, så 

ikkje optimale løysingar når det er behov for personell. Største utfordring : fellesareal. Skal likevel nyttast som i 
dag i bustadplan-perioden. 
 

 

Skritsholsgata 11 a og b 
Kommunal eigd utleigebustad.  

Vert nytta av KF1 

 

Adresse rom m2 

Skritsholsgata 11 a og b 5 212 
 

 

Handlingsplan: 
• Frå leige til eige? Nei 
• Avhende?  Nei, kjøpt mellom anna som strategisk tomtekjøp. 
• Nyttast som i dag?  Vert nytta som Asylmottak no, endre bruken til ordinær kommunal utleigebustad 

Rehabiliteringsbehov? 
• Boligen som hus? Fungerer , greie hus. 
• Fungerer boligen som del av drift ? Økonomi ? Fag ? Bebuar. Fungerer. 
 

 

Skridsholsgate 13 

Kommunalt eigd bustad frå 90-talet med totalt 4 bueiningar. Bueinigane  ligg i 1. 
etg. Alle med eiga stue, kjøken, bad og soverom. Eigen inngang med tilgang til 
uteareal. 
Felles stue og kjøkken for bebuarane 
 
Brukarar med omfattande bistandsbehov. Bygget er heildøgnsbemanna. 
Personalrom og kontor i 2. etg. 
Kostnadsnivå – drift+husleige:  Kostbar drift (personell) 

Adresse  rom m2 

Skridsholgata 13 0 2 88 
Skridsholgata 13, leilighet 
nr.1 1 2 54 
Skridsholgata 13, leilighet 
nr.2 1 2 54 
Skridsholgata 13, leilighet 
nr.3 1 2 57 
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Skridsholgata 13, leilighet 
nr.4 1 1 56 

 

Nytta av Omsorgstenesta 

 

 

 

Handlingsplan: 
• Frå leige til eige? Nei 
• Avhende?  Nei 
• Nyttast som i dag?  Ja 
• Rehabiliteringsbehov?. Ja. Skal lage eigen rapport. Ansvar: Bustadkontoret. 
• Boligen som hus? Som hus fungerer bustaden til formålet for den brukergruppa som bur der i dag. Sentrumsnært.  
• Fungerer boligen som del av drift ? Økonomi ? Fag ? Bebuar. Heildøgnsbemanna bustad. Drifta utgjer i overkant 

av 16 årsverk, og det er behov for å nytte ressurssane meir fleksibelt enn kva som vert gjort per i dag. Sjå 
ressursbruk og kompetanse  på tvers i nærliggande bustader. 

 

Skridsholsgate 15 

Kommunalt eigd bustad frå 1950-talet med totalt 8 bueiningar fordelt på 3 
etasjar.. Renovert på 2000- talet.  Alle bueiningane har stue/kjøken, bad, 2 
soverom. 4 av bueiningane har terasse/balkong. 
 
Ordinær utleigebustad utan fellesareal. 
 
Brukarar med varierande bistandsbehov. Bygget er heildøgnsbemanna, men 
bygget er ikkje eigna for det føremålet. 
Kostnadsnivå – drift+husleige:  Kostbar drift (personell) 

Adresse rom m2 

Skridsholgata 15, leilighet nr.11 3 71 

Skridsholgata 15, leilighet nr.12 3 71 

Skridsholgata 15, leilighet nr.21 3 71 

Skridsholgata 15, leilighet nr.22 3 71 

Skridsholgata 15, leilighet nr.31 1 50 

Skridsholgata 15, leilighet nr.32 1 50 

Skridsholgata 15, leilighet nr.U1 1 50 

Skridsholgata 15, leilighet nr.U2 1 60 
 

 

 

Handlingsplan: 
• Frå leige til eige? Nei 
• Avhende?  Ja. Kommunen har oppretta kontakt for samarbeid med Husbanken Vest, og skal planlegge 

riving/nybygg i saman med Husbanken Vest.  
• Nyttast som i dag?  Nei. Ønska brukergruppe : vaksne med habiliteringsbehov fom kan nytte seg av ambulante 

tenester. Unge uføre/funksjonshemmede som kan kjøpe eigen bustad på kommunal tomt.  
• Rehabiliteringsbehov? ja 
• Boligen som hus? Stetter ikkje dagens brannkrav.  
• Fungerer boligen som del av drift ? Økonomi ? Fag ? Bebuar. Bygget er heildøgnsbemanna , men ikkje eigna for 

formålet. 
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Skudalsvegen 2 

 
Bustad frå år 2000, fordelt på 3 etg.  Det er 7 bueiningar i kvar etg. Alle 
bueiningane har stue/kjøken, bad og soverom. Kommunen eig 11 av 21 
bueingar. 
Det er fellesareal i 2. og 3. etg. I tillegg kontor i 1. etg. 
Brukarar med varierande bistandsbehov. Personell dag og kveld, noe ambulante 
tenester på natt.  
Kostnadsnivå – drift+husleige:  Kostbar drift (personell) 
Tilpassa rullestol, med unntak av kjøken. 
 

Adresse rom m2 
Skudalsvegen 2, leilighet nr. 11-
Annd. 1580 2 59 
Skudalsvegen 2, leilighet nr. 12 -
Annd. 1581 2 59 
Skudalsvegen 2, leilighet nr. 14 -
Annd. 1583 2 59 
Skudalsvegen 2, leilighet nr. 17-
Annd. 1586 2 59 
Skudalsvegen 2, leilighet nr. 21-
Annd. 1587 2 59 
Skudalsvegen 2, leilighet nr. 23-
Annd. 1589 2 59 
Skudalsvegen 2, leilighet nr. 24-
Annd. 1590 2 59 
Skudalsvegen 2, leilighet nr. 26-
Annd. 1592 2 59 
Skudalsvegen 2, leilighet nr. 32-
Annd. 1595 2 59 
Skudalsvegen 2, leilighet nr. 35-
Annd. 1598 2 59 
Skudalsvegen 2, leilighet nr. 36-
Annd. 1599 2 59 

 
Nytta av Omsorgstenesta. Kommunal tildelingsrett 
Tildeling : Omsorgstenesta 
 

 

 

Handlingsplan: 
• Frå leige til eige ? Nei 
• Avhende: Nei 
• Nyttast som i dag ? Bruke inntil 14 av bueingane til yngre brukarar med behov for ambulante tenester. Vert ei 

omdisponering frå kun tradisjonell eldreomsorg. 
• Rehabiliteringsbehov? Behov for vedlikehold/ oppussig i fleire bueiningar.  
• Boligen som hus? Fungerer godt. Meget sentrumsnært. 
• Fungerer boligen som del av drift ? Økonomi ? Fag ? Bebuar. Lite lagringsplass når bebuarar har mykje tekniske 

hjelpemiddel som rullestolar mm. Ikkje tilrettelagt for heildøgns-bemanning / fast bemanning.  
 
 

 

Sørheimsvegen 7,9,11,13,15,17,19,21 
Kommunal eigd utleigebustad.  

Vert nytta av KF1 og Nav 

Adresse rom m2 

Sørheimvegen 11 2 60 

Sørheimvegen 13 2 60 

Sørheimvegen 15 2 60 
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Sørheimvegen 17 2 60 

Sørheimvegen 19 2 60 

Sørheimvegen 21 2 60 

Sørheimvegen 7 3 68 

Sørheimvegen 9 3 68 
 

Tildeling: Bustadkontoret:  
 

Handlingsplan: 
• Frå leige til eige? Skal vurderast 
• Avhende?  nei 
• Nyttast som i dag?  ja 
• Rehabiliteringsbehov? oppussing 
• Boligen som hus? ok 
• Fungerer boligen som del av drift ? Økonomi ? Fag ? Bebuar. ok 

 
 

Vestnesvegen 26 a,b,c 
Kommunal eigd utleigebustad.  

Vert nytta av KF1  

Adresse rom m2 

Vestnesvegen 26a 3 74 

Vestnesvegen 26b 4 98 

Vestnesvegen 26c 4 98 
 

Tildeling: Bustadkontoret:  

 

 

Handlingsplan: 
• Frå leige til eige? Nei 
• Avhende?  Nei 
• Nyttast som i dag?  Ja 
• Rehabiliteringsbehov? Nei 
• Boligen som hus? Huset er i god stand 
• Fungerer boligen som del av drift ? Økonomi ? Fag ? Bebuar. Dyr husleige 
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Bustadplan 2018-2025 
Strategisk bustadplan 

 

Kvalitet og utviklingsavdelinga. 

[06.11.2017] 
 

 

 
(Illustrasjon Docen området)

Flora kommune sin bustadplan synleggjer kva kommunale bustadhusvære vi har, kva bustader vi skal 
selje, eventuelt nytte på ein anna måte enn i dag og kva type bustader vi treng framover. I dette 
arbeidet ligg det ein gjennomgang av kommunale bustader – statusmelding bustader 2017.  
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Innleiing  
 

Flora kommune sin bustadplan 2018-2025 er laga med fokus på bygg og organisering, meir enn ein 
tradisjonell bustadsosial handlingsplan. I denne vurderinga ligg det at det bustadsosiale perspektivet er 
godt ivaretatt i kommuneplanen sin samfunnsdel, og i sektorplanen Helse,-sosial og omsorgsplan 
2017-2020. For Flora kommune framover er det viktig med ein strategisk plan med fokus på objekt. 
Arbeidet med bustadplan er forankra i Kommuneplanen sin samfunnsdel 2016-2020, og er ein del av 
arbeidet "Struktur 2020". 

Flora kommune sin bustadplan synleggjer kva kommunale bustadhusvære vi har, kva bustader vi skal 
selje, eventuelt nytte på ein anna måte enn i dag og kva type bustader vi treng framover. I dette 
arbeidet er det gjort ein gjennomgang av kommunale bustader sett i samanheng med behov. Målet er 
at den kommunale bustadmassen skal samsvare best mogleg med dokumenterte bustadbehov. 
Dokumentet er ein strategisk plan for kva bustader vi har, og kva vi skal ha i framtida, kopla mot dei 
areala vi har - som er fornuftige å nytte til ulike føremål. Planen synleggjer organiseringa av 
kommunen sitt bustadarbeid.  Bustadplanen tar ikkje stilling til framtidig arealstrategi. Dette vert gjort 
ved revisjon av kommuneplanens arealdel. 

Bustad er først og fremst eit personlig ansvar og anliggande. Dei fleste kjøper og selger bustad i eit 
fritt bustadmarknad. I Flora kommune er det stor byggeaktivitet frå private utbyggjarar spesielt når det 
gjeld sentrumsnære og tilrettelagde bustader.  Kommunen forventer fortsatt privat byggeaktivitet. 
Kommunen ønskjer  positiv dialog med utbyggjarar, og vurderer fortløpande kva initiativ som vi 
saman kan ta for å oppnå ønskt bustadbygging. Dette omhandlar og å skape og tilrettelegge for kontakt 
mellom eigarar av areal, utbyggjarar , meklarar og kjøparar. Det offentliges oppgåve er å legge til rette 
så innbyggjarane kan klare seg best mogleg på eigen hand.  

Kommunen har eit ansvar for å hjelpe økonomisk vanskeligstilte på bustadmarknaden. Kommunen 
skal medvirke til å skaffe bustad til personar som sjølv ikkje kan ivareta sine interesser i 
bustadmarknaden. I samarbeid med Husbanken skal kommunen gjennom det nyetablerte 
Bustadkontoret nytte økonomiske virkemiddel for at økonomisk vanskeligstilte husstandar skal kunne 
ha moglegheita til å gå frå å vere leigetakar,til å eige eigen bustad. Oppretting av Bustadkontor vert 
vurdert som eit viktig bustadsosialt virkemiddel for personar som står i faresona for å verte 
vanskelegstilt på bustadmarknaden. Det er ein klar strategi at flest mogleg skal integrerast i den 
ordinære bustadmarknaden.  Kommunen har helse- og omsorgsansvar. Mange av våre innbyggjarar 
treng bistand i ulik grad frå helse- og omsorgstenestene. Tilrettelagde bustader for personar som er i 
behov for omfattande bistand må være tiltrettelagt og planlagt for gode kommunale tenester. Målet er 
eit attraktivt , tilrettelagt, godt og fleksibelt tilbod i eigen eller leigd bustad med god kvalitet, bredde i 
fagkompetanse og effektiv ressursbruk. 

Planen er bygd opp med ei innleiing og bakgrunn for planarbeidet, og er elles bygd opp for å svare på 
mandatet: 

Planen skal svare på:  

• Organisering av bustadforvaltninga. 
• Kva bustader vi skal avhende. Selge, rehabilitere eller omdisponere til anna bruk 
• Kva bustader vi skal realisere kommunalt og evt. saman med andre – Bustadbyggeprogram. 
• Kor nye bustader skal liggje. 

 
Planen inneheld og statusmelding for kommunal eigd bustadmasse per Juli 2017.  

I løpet av planperioden står vi ovanfor ei kommunesamanslåing med Vågsøy kommune. Denne planen 
er knytt til utfordringane i Flora kommune. 
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Bakgrunn 
 

Flora kommune driftar og forvaltar  253 bueiningar per i dag.  I tillegg har kommunen 83 
leigekontrakter med private utleigarar.  Bustadtilbodet spenner frå omsorgsbustader med 
heildøgnsbemanning, til ordinære utleigebustader. Dei kommunale bustadane ligg spreidt i 
kommunen. I Eikefjord ligg dei kommunalt eigde bustadane samlokalisert rundt Allhuset, i Florø er 
dei meir spredt. Det er eit mål i planen å sikre meir samlokalisering omsorgsbustader.  

Kartleggingane som er bakgrunn for bustadplanen er gjort mellom anna av NIBR i 2013 som et ledd i 
kommuneprogrammet til Husbanken og Flora kommune. Kartlegging er gjort via arbeid med 
kommuneplanen sin samfunnsdel 2016-2020 (2028), i arbeid med Helse,-sosial og omsorgsplan 2017-
2020, og sist gjennomgang av bustader kobla mot behov i dette arbeidet med bustadplan.  

Når det gjeld kommunalt disponerte bustader er det størst mangel på: 

• Samlokaliserte omsorgsbustader på nivå 6 i omsorgstrappa, Omsorg +. 
• Omsorgsbustad/heildøgnsbemanna omsorgsbustad med fellesareal tilpassa 

utviklingshemmede. 
• Fleksible bustader som kan romme fleire brukargrupper. Samlokaliserte for betre kompetanse 

og ressursutnytting. 
• Store utleigebustader til store familiar. 
• Små hardbruksbustader – ikkje samlokaliserte. 

 
Dette er utfordringar som er svart på i planen. Bustadbyggeprogram kan og inkludere kjøp.
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NIBR rapporten frå 2013 konkluderte med at volumet/tal kommunale utleigebustader er 
tilfredsstillande. Kommunen er på landssnittet når det gjeld tal kommunale bustader. Det er imidlertid 
behov for utskiftning av ikkje-eigna bustadmasse, eller oppgraderingar av bustadmasse. 

 

 

 

 

 

 

Rapporten som Agenda Kaupang har utarbeidd på bakgrunn av analyse av Omsorgstenesta i 
2015/2016. Framskrivinger av behov for bustad til brukargruppa med funksjonehemingar med behov 
for bistand inkluderer kjente brukarar per 31.03.16. Framskrivinga syner at behovet vil variere noko, 
men at behovet i 2013 antas å ligge på tilsvarande nivå som i dag. Anbefalingane frå rapporten 
"Framtidas Bu- og miljøtenester i Flora kommune"  når det gjeld bustad er inkludert i denne plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framtidas Bu- og miljøtenester i Flora kommune. 
Mål: 
Boligmassen som skal benyttes i fremtiden skal være av god kvalitet, ha livsløpsstandard og ha tilbud om 
fellesareal.  
Tiltak: 
• Tildeling av framtidige boliger skal skje etter en individuell vurdering og dialog. 
• Fellesareal i boliger er noe pårørende og brukere trekker frem som viktig. Dette har ikke alle boligene som 

benyttes til formålet per i dag. Der det vurderes som formålstjenlig, bør det vurderes å etablere dette for å 
imøtekomme brukernes/pårørendes ønsker.    

• Skridsholgt.13 og 7/9 og Jakob Sandeveg er boliger som bør benyttes til målgruppen, men boligene er i behov 
av oppussing/ etablering av fellesareal. 

• Kvaliteter ved Kirkeparken, Kinnvegen og Von gjør at arbeidsgruppen anbefaler driftsendringer. Boligene her 
bør i fremtiden tildeles brukere som kan nyttiggjøre seg ambulante tjenester.  

• Docen 1 er tatt i bruk til målgruppen og rommer inntil 14 boliger. Beliggenhet og utforming vurderes som 
hensiktsmessig, men leiligheter og fellesareal bør pusses opp før ytterligere leiligheter tas i bruk.  

• «Nye miljøhuset» kan romme 9–12 boliger og fellesareal. 
• Prosesser rundt eventuelle flyttinger skal ivaretas gjennom god dialog med brukere/pårørende/ansatte der 

ingen skal måtte ta stilling til en eventuell flytting før ny bolig er presentert. 

 

NIBR- rapport 2013:29 Boligsosialt arbeid i Flora kommune – en foranalyse. 

Rapporten sine anbefalte satsingsområde for Flora kommune: 

1. Omdisponere den kommunale bustadmassen så den i større grad samsvarar med kommunale behov 

2. Førebyggande arbeid, særleg fokus på ungdom og unge som står i faresona for å verte vanskelegstilt på 
bustadmarknaden. 

3. Arbeide for betre gjennomstrøyming i den bustadmassen som kommunen disponerer. 
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Kommuneplanen sin samfunnsdel. 2016-2020. Bustader 
Framtidsbilde: 

Flora er ein attraktiv bustadkommune. Flest mogleg bur varig i eigne eller leigde bustader.  

Flora kommune utnytter sine arealreserver effektivt og medverkar til realisering av tilrettelagde bustadmiljø som 
fremjer trivsel og intergrering.  

Flora kommune eig/disponerer ei differensiert fleksibel bustadmasse som samsvarer med brukarbehov og 
utviklingstrekk i Florasamfunnet. 

Kommunen samarbeider med private aktørar for å dekke ulike gruppers bustadbehov. 

Utbyggingsmønsteret er berekraftig. Det vert stilt krav til nye bustadprosjekt jamfør reguleringsplanverk. Det er 
utvikla eit fortetta utbyggingsmønster med krav til funksjonar og kvalitetar, mellom anna sosiale møteplassar, 
grøne område og standard på vegnettet. 

Heimebaserte tenester vert ytt i eigen, leigd eller kommunal bustad. Kommunen har eit koordinert bustad- og 
tenestetilbod. Kommunen bistår med tilrettelegging for at folk kan bu heime så lenge som mogleg. Samarbeid med 
frivillege, pårørande og bruk av velferdsteknologi er viktig. 

Vegval: 

Kommunen er tilretteleggar for variert og føremålsteneleg bustadsamansetnad i heile kommunen. 

Kommunen sørgjer for at det er arealreserver til bustadbygging. 

Kommunen medverkar til å halde utbyggingskostnadane av nye bustadfelt på eit forsvarleg nivå gjennom 
utbyggingsavtalar som klargjer finansiering og framdrift i byggeprosjekt 

Kommunen har i tillegg som bustadstrategi for dei som har vanskar med å etablere seg i bustadmarknaden: 

Kommunen dekkjer bustadbehovet med kombinasjon av kommunalt eigd og disponert bustadmasse. Vi 
samarbeider med private utbyggjarar for å dekke bustadbehov, og for å oppnå mest mogleg rasjonell bustaddrift. 

Den kommunale bustadmassen skal samsvare best mogleg med dokumenterte bustadbehov. Det vert aktivt 
solgt/anskaffa bustader etter behov. 

Flest mogleg skal integrerast i den ordinære bustadmarknaden. Kommunen sin bustadaktivitet er 
sjølvfinansierande. Husleigenivået speglar marknadsprisen. I alle nye større byggeprosjekt vert det vurdert kjøp av 
ein viss andel einingar og/eller tomter. 

Kommunen auker fleksibiliteten i kommunale bustader via tverrfagleg samarbeid og koordinert bruk av eventuelle 
støttetenester og bustadsosiale virkemiddel. 

Kommunen medverker til at unge i etableringsfasen, innvandrarar, eldre, funksjonshemma, og vanskelegstilte skal 
kunne kome seg inn i bustadmarknaden. Metodikken "frå leige til eige" vert nytta aktivt, og gir moglegheit for å bu 
seg inn og kjøpe kommunale bustader. 

Kommunen skal arbeide for å samlokalisere bustad for ressurskrevjande grupper innan helse og omsorg. Mål er 
best mogleg kvalitet, bredde i fagkompetanse og effektiv ressursbruk. 
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Ordliste 
 

Akutt bustad Bustad som kommunen ( gjennom Nav) har plikt til å tilby for dei som treng 
det. Flora kommune har per i dag dette tilbodet gjennom avtalar med ….. 

Buevne Evna ein har til å bu- gjennomføre daglege gjeremål, vedlikehald, orden, 
økonomi. 

Bufellesskap Samling av husvære i eit eller fleire bygg. Har fellesareal og personalrom. 
Bebuarane er i all hovudsak personar med funksjonshemming/nedsett 
funksjonsevne. 

Bustøtte Statleg støtte til boutgifter. Tildeles av Husbanken via Bustadkontoret. 

Gjennomgangsbustad Kommunal bustad som vert tildelt dei som treng det. Leigeavtalen er sett til 
3 år. 

Kommunal bustad Fleire lokaliteter i kommunen, kan vere eigd eller leigd av kommunen.  

Omsorgsbustad Kommunal bustad med ulike tenester knytt til bustaden. Tilpassa 
rørslehemma. Ofte bygd med tilskotsordningar som gir bunden drift over år. 

Omsorgsbustad pluss Kommunal bustad med heildøgnsbemanning og fellesareal. Bufellesskap 
kan og ligge under denne sorteringa. 

Robust bustad Bustader til personar som har liten buevne der bustaden vert utsett for stor 
slitasje. Ofte bygd med tilskotsordningar som gir bunden drift over år. 

Sterk bustad Bustad med forsterka bemanning utifrå brukarar med særskilte behov. 

Startlån Kommunalt lån til kjøp, bygging, tilpassing og utbetring av bustad. Kan og 
nyttast til refinansiering. Tildeling skjer via Bustadkontoret. 

Vanskelegstilte på 
bustadmarknaden 

Personar og familiar som ikkje har høve til å skaffe seg/eller halde på eit 
tilfredsstillande butilhøve på eiga hand. Dei er i ein eller følgande 
situasjonar: står utan eigen bustad, står i fare for å miste bustaden sin 
og/eller bur i ueigna bustad eller bumiljø. 
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1. Organisering av bustadforvaltninga 

1.1. Flora bygg og eigedom ( FBE) 
FBE har etter omlegging av organisering innan bustad tre avdelingar: reinhald, formålsbygg og areal. 
Det er, evt skal utarbeidast eigne interne rutiner for grensegangane mellom FBE og Bustadkontoret. 

Ansvarsområde: Forvalte, drifte, vedlikehalde og utvikle kommunens eigedomsmasse (formålsbygg) 
areal og leigebygg. FBE leverer tenester til andre kommunale tenester som barnehagar, skular, 
institusjonar m.fleir. FBE er kommunen sin grunneigarrepresentant , og er publikumskontakt knytt til 
grunneigedom, areal og alle bygg.  

Oppgåver:   

• Opptrer som grunneigar på vegne av kommunen.  

• Sentral part i planlegging og gjennomføring av prosjekt knytt til nybygg, rehabilitering og 
ombygging av formålsbygg, arealplanlegging og grunnkjøp, bygging og kjøp av bustader.  

•  FBE deltar i heile utviklingsprosessen frå vurdering av brukar sine behov, økonomi i 
prosjektet, prosjektering, val av entrepriseform, til ferdig bygg 

• Praktisk utførar av kjøp og sal av kommunal eigedom.  

• Er bestillar av bygg (byggherre) og kjøp ut i markedet. Handterer dialog med 
utbyggjarar/selgar.  

• Større rehabiliteringsoppdrag / ekstraordinært vedlikehold på bygg/bustad. 

• Melde inn behov for finansiering vedrørande formålsbygg  

• Samarbeide med bustadkontoret om å melde inn behov for finansiering vedr. bustader. 

• Premissleverandør til arbeidet med bustadplan 
 
• Utførere arbeid for andre kommunale einingar. Økonomiansvaret for arbeidet ligg på bestillar 

av arbeid.  

 

1.2. Bustadkontor 
Bustadkontoret er lokalisert og organisert ved Informasjon og service. Ved oppstart 01.07.2017 har 
bustadkontoret desse ressursane: Leiar i 100 % stilling. Medarbeidar bustadforvaltning i 100 % 
stilling. Medarbeidar Husbanken sine verkemiddel i 50 % stilling. Medarbeidar 
burettleiar/miljøvaktmeister 3x100 % stilling.  

Føremålet med organiseringa er å bidra til at alle husstandar skal kunne disponere ein god bustad i eit 
godt nabolag, innanfor ei utgiftsramme som står i forhold til husstandens inntekt. Bustadkontoret har 
særskilt fokus på å medverke til at dei som treng det mest får hjelp til å skaffe bustad eller bli buande i 
eigen heim så lenge som råd. Familiar med barn er ei prioritert gruppe. 

Føremålet med organiseringa av bustadkontor er og å samle ansvaret for kommunens bustadsosiale 
virkemiddel og funksjonar på ein stad. For brukarane av tenestene skal dette gi lettare tilgang til 
bustadsosial bistand, og færre personar og instansar å forholde seg til. Sentrale målsetjingar er å få 
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samordna eit sterkt fagmiljø, forenkle rutinar og oppnå betre og meir effektiv utnytting av dei 
bustadsosiale virkemidla. Bu rettleiing og miljøvaktmester  metode vert implementert som miljøarbeid 
i bustadkontoret. Fleksibiliteten i bruken av kommunale bustader skal aukast via tverrfagleg samarbeid 
og koordinert bruk av eventuelle støttetenester og bustadsosiale verkemiddel.  

Bustadsosialt arbeid er definert som kommunens tiltak, virkemiddel og tenester for at vanskelegstilte 
på bustadmarknaden kan bu i eigen varig bustad.  

Kommunale bustader vert som regel utleigd på 3 års kontrakter. I løpet av denne tida skal leigetakar 
prøve å skaffe seg eigen bustad på den private marknaden .  I mange tilfelle skjer ikkje dette, og 
leigekontrakta vert forlenga. Gjennomstrømminga i dei kommunale bustadane er slik sett noko lågare 
enn forventa. Til tider kan lite gjennomstrømming medføre behov for kommunen å leige/kjøpe fleire 
kommunale bustader. Dette er ikkje alltid enkelt å forutsjå planmessig.  

Ansvarsområde 

Bustadkontoret overtok 01.07.17 ansvaret for kommunale bustadhusvær frå Flora bygg og eigedom. 
Flora kommune ved Bustadkontoret eig, leiger, driftar og forvaltar dei kommunale bustadane.  

Bustadkontoret overtok 01.07.17 ansvaret for dei om lag 60 leigeavtalane som KF Innvandrarsenteret 
hadde med private utleigarar. 

Oppgåver 

• Råd og rettleiing i bustadspørsmål 
• Mottak og handsaming av søknad om kommunal bustad, med unnatak av 

Omsorgsbustader. Desse vert tildelt av Omsorgstenesta. 
• Tildeling av kommunal bustad 
• All kontraktsadministrasjon knytt til bustader 
• All administrasjon i samband med avslutting av leigekontrakter 
• Klargjering av bustader 
• Rettleiing og handsaming av søknader om bustøtte, startlån og bustadtilskott 
• Bistand i samband med "frå leige til eige" 
• Strategisk planlegging og arbeid knytt til bustadbehov. 
• Premissleverandør til arbeidet med bustadplan 
• Samarbeide med/bestille overfor FBE når det gjeld vedlikehald, kjøp og sal av bustader. 
• Økonomisk rettleiing når det gjeld tilskot og startlån. 
• Rapporteringar og søknader til Husbanken Vest. 
• Søknader om alle tilskotsordningar frå Husbanken Vest. 
• Lettare vedlikehald 

 

1.3. Nav 
NAV skal medverke til å skaffe bustad til vanskeligstilte personar som ikkje kan ivareta sine interesser 
på bustadmarknaden.  Dette inneberer at Nav kontoret skal 

• Bidra med sin kunnskap i den kommunale planlegginga av korleis bustadproblem kan løysast 
for vanskelegstilte 

• Gjere andre kommunale organ kjent med behovet for bustader – ordinære og tilpassa 
• Samarbeide med andre instansar om tiltak som kan lette situasjonen for vanskelegstilte på 

bustadmarknaden. 
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NAV skal gi opplysning, råd og rettleiing som kan bidra til å løyse eller førebyggje sosiale problem.  
NAV er også forplikta til å finne midlertidig tilbod om bustad ( akutt bustad) for dei som ikkje klarer 
det sjølv. Bruk av akutt bustad skal avgrensast i omfang og lengde.  

Dette følgjer av Lov om sosiale tenester i NAV §§ 15, 17 og 27. 

NAV kontoret skal gi hjelp til følgjande dersom ein er i ein situasjon der ein ikkje kan ivareta 
interessene sine på bustadmarknaden: 

• Økonomisk rådgjeving og gjeldsrådgjeving 
• Informasjon om økonomisk sosialstønad 
• Informasjon om låne- og støtteordningar frå stat og kommune 
• Hjelp til søknad om kommunal bustad 
• Hjelp til å finne leilegheiter som er til leige 
• Hjelp vil å finne varig bustad 
• Hjelp til å etablere kontakt med kommunale helse- og omsorgstenester 
• Råd og rettleiing i bustadspørsmål 
• Mottak og handsaming av søknad om akutt bustad 
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2. Husbanken sine virkemiddel 
 

2.1. Oversikt over husbanken sine virkemiddel.  
Husbanken er staten sitt sentrale organ for gjennomføring av den gjeldande bustadpolitikken. 
Husbanken abeider etter regjeringa sine mål og får oppdrag frå ulike departement knytt til 
tilskotsordningar. Satsingsområda til Husbanken varierer etter gjeldande politikk. 

Grunnlån: 

Grunnlånet skal bidra til å fremme viktige bustadkvalitetar som miljø og universell utforming 
i nybygging og oppgradering av eksisterande bebyggelse. Grunnlånet skal og nyttast til å 
skaffe bustader til vanskelegstilte og husstander i etableringsfasen, og bidra til bustadbygging i 
distrikta. Lånet skal bidra til å oppnå bustadpolitiske målsetjingar som elles ikkje ville blitt 
nådd utan grunnlånet. 

Bustøtte: 

Bustøtte skal bidra til at husstander med låg inntekt og høge buutgifter kan ha ein trygg og god 
bustad. Bustøtta skal bidra til at desse husstandane kan bli buande i bustaden, eller at dei kan 
skaffe seg ein betre bustad. Ordninga er behovsprøvd. Det vert stilt krav til husstande og 
bustaden. Bostøtte vert berekna med bakgrunn i bu-utgifter, inntekt og tal personar i bustader. 
Barnefamiliar vert prioritert.  

Tilskot til tilstandsvurdering: 

Føremålet med tilskotsordninga er å auke tal bustader med god tilgjengelegheit og lågt 
energibehov. 

Tilskot til tilpassing av eigen bustad: 

Tilskot til tilpassing skal bidra til at personar med behov for tilpassa bustad kan få finansiering 
til det, samt auke tilgjengeligheita i bustadmassen. 

Tilskot til refinansiering av lånegjeld: 

Tilskotet skal bidra til ei varig løysing på dei økonomiske problema med bustad, eventuelt 
saman med andre tiltak. 

Kompetansetilskot til berekraftig bustad og byggkvalitet 

Husbanken sitt kompetansetilskot til berekraftig bustad- og byggkvalitet skal være ein 
pådrivar for utvikling og bruk av nye løysingar og metoder i bustad-og byggsektoren. 
Tilskotet ska bidra til fleire miljøvennlege og universelt utforma bustader, bygg og 
uteområder, og til å styrke kompetansen og bærekraftige kvalitetar. 

Startlån 

Startlån skal bidra til at personer med langvarige problemer med å finansiere en bustad kan 
skaffe seg ein eigna bustad og beholde den 

Tilskot til etablering i eigen bustad (kjøp av bustad) 

Tilskotet skal bidra til at ein person kan etablere seg i eigen bustad og sørge for eigna bustader 
for vanskelegstilte på bustadmarknaden 
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Investeringstilskot til omsorgsbustader og sjukeheimsplassar 

Investeringstilskotet skal stimulere kommunane til å fornye og auke tilbodet av plassar i sjukeheim og 
omsorgsbustader for personar med behov for heildøgns helse-og omsorgstenester.  
 
Endringer i ordningen fra 2017: 

I 2017 er det gjort endringer i ordningen. Fra 2021 vil det være krav om netto tilvekst for å få tildelt 
tilskudd. Denne ordningen skal gradvis innføres i 2017, 2018, 2019 og 2020. Om lag 20 prosent av 
tilsagnsrammen i 2017 skal forbeholdes plasser som gir netto tilvekst. Denne andelen skal økes til 
henholdsvis 40, 60 og 80 prosent de neste årene.  

Netto tilvekst betyr at det totale antallet heldøgns omsorgsplasser i kommunene skal øke. Kommuner 
som mottar tilskudd kan ikke samtidig avvikle eksisterende plasser i takt med at nye, 
tilskuddsfinansierte, plasser tas i bruk. Nye prosjekter som mottar tilskudd skal gi netto tilvekst i minst 
10 år fra innvilgelse av tilskuddet 

Gjennomsnittet av den statlige tilskuddsandel per boenhet er 50 prosent av maksimalt godkjente 
anleggskostnader. Dette fordeles med 45 prosent per omsorgsbolig og 55 prosent per sykehjemsplass. 
Det kan også gis inntil 55 prosent utmåling av tilskudd der det etableres egne lokaler for 
dagaktivitetstilbud i tilknytning til allerede eksisterende omsorgsboliger 

 

2.2. Kommunikasjonsplan Husbanken sine virkemiddel 
Som ein del av kommunen sin bustadstrategi om at innbyggjarane i kommunen bør eige eigen bustad, 
vert det ei satsing på å gjøre moglegheitene innbyggjarane har, mellom anna gjennom Husbanken sine 
virkemiddel kjent.  

Tiltak Ansvar Frist 

Informasjonsmøte med Omsorgstenesta Bustadkontoret 30.11.2017 

Fast informasjonsmøte med Nav og 
Tiltakstenesta 

Bustadkontoret Oppstart januar 2018 

Oppdatert informasjon på 
www.flora.kommune.no 

Bustadkontoret 30.11.2017 

Redaksjonell Media Bustadkontoret 30.12.2017 

Bustadskule Bustadkontoret/Tiltakstenesta 01.01.2018 

Informasjonsutveksling / etablering av 
bustadrådgjevargruppe 

Teneste Helse, fysio/ergo  Oppstart 2017. 
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3. Omdisponering av bustader.   
Målet med omdisponering av bustadmasse er å få ein bustadmasse som meir er i samsvar med 
kommunens behov. Dette vert sett på som straks-tiltak. 

I tillegg til denne lista får Bustadkontoret ansvar for å til alle tider ha tilgjengeleg ein "akuttbustad".  

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Tildeling     
Bekkefaret    2 2         Frå Oms til bustadkontoret 
Botnavegen 3 d,e,f,g.  4             Bustadkontoret, endra bruk 
Hans Blomgt 18   1 4 4       Frå oms til bustadkontoret 
Kalvedalsvn 1   1 2         Bustadkontoret, endra bruk 
Kinnvn 1b         2 2   Frå Oms til bustadkontoret 
Kinnvn 2    2 4 2       Bustadkontoret, endra bruk 
Kleiva 2a og 2b       2 2     Oms 2, bustadkontoret 2   
Michael Sars gt 1     2 1       Oms, endra bruk   
Skritsholsgt 11 a og b             2 bustadkontoret   
 

Forklaring og grunngjeving for tabell:  

4 bueinigar i Bekkefaret vert omdisponert frå "eldrebustad" til andre bustader. Bekkefaret er ikkje 
eigna for rørslehemma. 

4 bueiningar vert omdisponert frå "hardbruksbustader" til busetting. Endringa vert iverksett frå 2017 
for å få betre eigna bebuarar til bygget. 

9 bueiningar i Hans Blom gt 18 vert omdisponert frå "eldrebustad" til andre brukergrupper. Bygget er 
ikkje eigna for rørslehemma. 

3 bueiningar i Kalvedalsvegen vert omdisponert til Omsorgstenesta.  Bueiningane er eigna for eldre. 
Om ikkje det vert omdisponert, er desse bueiningar som kommunen vil selje på den opne marknaden 
innan år 2022. 

Kinnvegen 1b vert omdisponert som bustad for bu-og miljøtenesta til Tiltakstenesta frå år 2021. 
Bygget skal omdisponerast frå fast bemanna bustad til bebuarar som kan nytte seg av ambulante 
heimetenester. 

Kinnvegen 2 skal omdisponerast frå bustad som har vært nytta i heilskap av KF Innvandrersenteret, til 
å huse behov for "studentbustad". 

4 av bueiningane i Kleiva 2a og 2b skal nyttast av Omsorgstenesta. Dette er bustader som er tilpassa 
rørslehemma. Brukarar må kunne nytte seg av ambulante heimetenester. 

4 bueiningar i Michael Sars gt 1 vert omdisponert frå bu- og miljø med fast bemanning, til bruk for 
personar som kan nytte seg av ambulante heimetenester. 

Skritsholsgate 11a og 11b er 2 einebustader som på sikt skal omdisponerast frå utleige til Asylmottak 
til å bygge ut området for fleksible bustader til personar med ulike bistandsbehov.  
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4. Avhende bustad – beholde tomt 
Desse tre husa er i utgangspunktet store gode familiehusvære. Standarden er imidlertid dårleg, og 
kommunen må vurdere kostnad med riving/erstatning av husa, eller om dei kan verte eigna for utleige 
ved oppussing i påvente av at vi nytter tomta til andre føremål. 

Bustad/adresse  Merknad 

Evjegata 5 
 Må utrede riving av bustad kontra oppussing/renovering. Kjøpt som 
strategisk tomtekjøp.  

Livius Smith gt 13 
 Må utrede riving av bustad kontra oppussing/renovering. Kjøpt som 
strategisk tomtekjøp. 

Brendøyvegen 20 
 Kjøpt som strategisk tomtekjøp for utvida vei / betre tilkomst til 
Kystmuseet. 

 

5. Sal av bustader. 
Ved sal av eksisterande kommunal bustadmasse, skal inntektene frå salet vere øyremerka kjøp eller 
bygging av nye bustader.Salssum skal nyttast til å finansiere kjøp/bygg av kommunale bustader. 

Frå leige til eige: For leigetakarar som har økonomi til å eige eigen bustad, gjev kommunen 
moglegheiter til at leigar kan kjøpe den kommunale bustaden. Slik slepp vedkommande å flytte ut og 
eventuelle barn kan fortsette å bu i nærmiljøet sitt. Dette er ein praksis som kommunen ønsker å 
videreutvikle i planperioden. Alle leige til eige må i forkant avklarast med leigetakar – og leigetakar 
skal få bistand til gjennomgang av finansiering og kjøpsprosess. Bustadkontoret skal og i forkant av 
kvart sal sikre at salet er gjennomførbart etter reglane for tilskot ytt av Husbanken.  

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Merknad 
Dyreholtvegen 45 1             Sal ope marknad 
Dyreholtvegen 63   1           Leige til eige 
Dyreholtvegen 63   1           Leige til eige 
Sandåkervegen 1b   1           Sal til leigetakar 
Bekkefaret     1         Leige til eige 
Sørheimsvegen   1 2         Leige til eige 
Firdavegen 2a   1           Leige til eige 
Michael Sars gt 33-43       2       Leige til eige 
Kalvedalsvegen           3   Sal ope marknad 
Porsvegen 8     1         Leige til eige 
Kyllervegen         3     Leige til eige 
Dyreholtvegen 27           1   Leige til eige 
Industrivegen 1           1   Leige til eige 
Industrivegen 3           1   Leige til eige 
 

Bustadkontoret skal i 2018 greie ut moglegheitene av seksjonering av Bekkefaret for sal.  
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6. Rehabiliteringsplan/oppussingsplan. 
 

Handlingsperiode 2018-2020. Kapittelet skal reviderast innan utløpet av 2020. 

Bustad 2017 2018 2019 2020 Handling 
Jacob Sandevn 2   1     Lage rapport. Ansvarleg: Bustadkontoret. 
Botnavegen 3 defg 1       Oppussing før bruksendring 
Hans Blomgt 18   1     Utvendig vedlikehald. 2.1 mill avsett i budsjett 2018 
Bekkefaret   1     Bestille rapport i høve om bygget stettar brannkrav. 

Marka 2,4,6,8   1     
Bustadkontoret lagar rapport. Finansiering arbeid: 
leigetakar. 

Selhaugvegen 25   1     Bustadkontoret lagar tilstandsrapport underetasje. 
Skritsholsgate 13         Bustadkontoret lagar tilstandsrapport.  
Skudalsvegen 2 
(Docen)     1   

Oppgradering fellesareal. Samarbeid med Husbanken 
Vest 

 

7. Bustadbyggeprogram: 
Bustadbyggeprogrammet skal løyse følgande behov: 

• Omsorgbustader 
• Små bueiningar til fleksibelt bruk, ulike grupper 
• Bustader til vanskeligstilte og til flyktningar 
• Samlokalisering bustader for bu-og miljøtenesta. 

Prosjektnavn 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Merknad 

Solheim - 4 mannsbustad 4               
Kommunalt eigd 
utleigebustad 

Docen 2 32               
Heildøgnsbemanna 
omsorgsbustader 

Eikefjord 3               
Kommunalt eigd 
utleigebustad . til eldre 

Hardbruksbustader   4             Erstatning botnavegen 
Fleksible bustader, Nav     8           Erstatning Gaddevegen 

 Miljøhuset 
 

        10 
 

  
Fleksible bustader 
Omsorgstenesta 

Skritsholsgt 15     12           
Fleksible bustader 
Omsorgstenesta 

HDO i tilknyting til institusjon               30 
Heildøgnsbemanna 
omsorgsbustader1 

Docen 3               20 
Heildøgnsbemanna 
omsorgsbustader 

Bygge/kjøpeprogram 39 4 20     10 
 

50  

                                                      
1 Desse heildøgnsbemanna bustadane vert lokalisert til/som del av institusjonsutbygging. 
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Forklaring og grunngjeving for tabell ( inkl interne prosjektnr økonomi):  

Solheim- 4 mannsbustad : Nybygg. Levering mai/juni 2018. Kjøpt med tilskot til utleigebustad. 
(71103. 71104) 

Docen 2: 32 heildøgnsbemanna omsorgsbustader. Levering november 2018. Utløyser 
investeringstilskot. (71200) 

Eikefjord: Nyttast til eldre. Søke tilskot til utleigebustad. Jamfør byst-vedtak 053/16. (71103. 71104) 

Hardbruksbustader – Nav treng erstatning for omdisponerte hardbruksbustader. Søke tilskot 
utleigebustad. 

Fleksible bustader Nav: erstatning for Gaddevegen. Bør ikkje være samlokaliserte på same måten som 
Gaddevegen. (71102) 

Miljøhuset: Planlegging av fleksible bustader som del av "Nye-miljøhuset". Jamfør byst vedtak 
113/16. 

Skritsholsgt 15: Nybygg for eksisterande Skritsholsgt 15. Samarbeid mellom Flora kommune og 
Husbanken Vest.  Utbygginga vert basert på utgreiingar i Framtidas bu- og miljøteneste". 

Docen 3 – Utbygging av døgnplassar – Heildøgnsbemanna omsorgbustader. Vedtatt utbygging i byst 
sak 053/16. 

Florø Omsorgssenter – Utbygging av heildøgnsbemanna omsorgsbustader/ døgnplassar , heildøgns 
omsorgbustad i tilknyting til plassering av auke i institusjonskapasitet.  
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8. Økonomi og finansiering. 
 

Tiltak med midlar avsett i budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 

Tiltak Prosjekt-
kostnad 

Når Budsjet
t 2016 

Mva 
komp 

Tilskot 

Finansiering (tal i heile 1000) Kommentar 

Momskompensasjon 

Tilskot 

17 18 19 20 

Florø bu- og 
aktivitetssenter 
(Docen 2) (71200) 

102 mnok 2018 56000 

6120 

 

34000     

6120    

37378    

Fleksible bustader 
(71102) 

  5400 5400    Bygge 12 
hardbruksbustader som skal 
erstatte Gaddvegen 11 a og 
b.  

970 970    

1080 1080    

Utleigebustader    5000 7000 7000 7000 Ordinær utleigebustad . ( 
ikkje omsorgsbustader) 

900 1260 1260 1260 

1000 1400 1400 1400 

Hans Blomgt 18 – 
oppgradering fasade 
(71109) 

 2017 og 
2018 

 1 1,2   Skifte samtlige vindu i bygg 
mot øst, vindu og altandører 
mot nord og sør, etterisolere 
vegger og skifte kledning. 
Arbeidet vil omfatte 6 av 10 
bueiningar. I 2018 very det 
tilsvarande arbeid i bygg 
mot vest, samt etterisolering 
av loft. 
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Innmeldte behov for tilskot til Husbanken perioden 2017-2020. 

     
Tiltak Prosjekt/adresse Beløp avsett i budsjett 

Tal 
bueiningar Tilskot Brukargruppe 

Kjøp Utleigebustadar  5 mill   1 mill Ordinær bustadmasse 

Oppføring 

Fleksible bustader, 
erstatning for 
Gaddevegen 16,2 mill 12 6,5 mill   

Kjøp Utleigebustader 21 mill   4,2 mill   

Oppføring 
Omsorgsbustader. Docen 
2 106,5 mill 32  45 mill 

Heildøgnsbemanna 
omsorgsbustad 
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Saksframlegg 

Saksnr Utvalg Type Dato 
049/17 Levekårsutvalet PS 14.11.2017 

Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID 
Anders J. Moen 17/2759 

Nyheimvegen barnehage – status pålegg frå Arbeidstilsynet 

Framlegg til vedtak: 
Levekårsutvet tek orienteringa til etteretning 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 
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Saksopplysingar: 
Kva saka gjeld: 
 

Tilsynsbesøk frå Arbeidstilsynet utført  i 2 påfølgjande besøk – det siste 04.10.2012 - førte til pålegg 
om utbetring av følgjande i Nyheimvegen barnehage. 

 

"Klima og luftkvalitet 

Virksomheten må kartlegge og utarbeide en evt. tidfestet handlingsplan som sikrer at kravene til 
klima og luftkvalitet i forhold til gitte normer i veiledning om klima og luftkvalitet på 
arbeidsplassen. Jfr. arbeidsmiljøloven §4-4 (1) og forskrift om arbeidsplasser og 
arbeidslokaler §8. 

 

Garderobe 

Virksomheten å sørge for at de ansatte får egnete garderobeforhold. J f. forskrift om 

arbeidsplasser og arbeidslokaler §37. 

 

Bad/stelleplass for barn 

Virksomheten må sørge for at de ansatte får egnete stelleplasser for barn både i l. og 2.etasje 
Jfr. Arbeidsmiljøloven §4-l(l) og §4-4(1) samt Forskrift om Tungt og ensformig arbeid §7. " 

 

Flora kommune har i etterkant av dette søkt om utsetjing av desse pålegga i påvente av ferdigstilling 
av ny barnehage på Knapstadmarka som erstatning for Nyheimvegen barnehage og Dalvegen 
barnehage. Den siste utsetjinga gjekk til barnehagestart 01.08.2017 og Arbeidstilsynet meldte 
samstundes at det ikkje ville bli gitt fleire utsetjingar 

 

Ferdigstilling av ny barnehage på Knapstadmarka har latt vente på seg av ulike grunnar. Usikkerheit 
omkring kryssløysing i Havrenesvegen har vore den faktoren som har utsett saka mest. Når dette no er 
løyst kan vi starte opp igjen arbeidet med grunnerverv og planlegging. Det vil likevel vere år før 
Knapstadmarka står ferdig og Flora kommune er difor nøydd til å løyse pålegga frå Arbeidstilsynet no 
for å unngå dagbøter. 

 

I brev av 27.10.2017 set Arbeidstilsynet følgjande krav til oppfølging av pålegget: 
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"For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt en plan for følgende: 

 

1. Plan/dokumentasjon på klima og luftkvalitet i barnehagen 
2. Plan/dokumentasjon på at ansatte får egnet garderobe 
3. Plan/dokumentasjon for at ansatte får egnete stelleplasser for barn 
4. Dato for når planen skal være gjennomført 
5. Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket" 

 

Dette arbeidet er no Flora bygg og eitgedom, personalavdelinga og Nyheimvegen barnehage v/styrar 
og verneombod i full gang med og har sett ein frist til fredag 10.11.2017 for å komme med ei løysing 
på kva som kan gjerast og ein kalkyle på kva dette vil koste. 

 

Denne skissa blir lagt fram fram for Levekårsutvalet i møte den 14. november. 

Økonomiske konsekvensar: 
 

Økonomiske konsekvensar av tiltaka vert å innarbeide i budsjett for Flora kommune. 
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Saksframlegg 

Saksnr Utvalg Type Dato 
050/17 Levekårsutvalet PS 14.11.2017 

Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID 
Roald Leivestad K1 - 223, K2 - C81 16/2449 

Høyringsuttale - forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn 
(trossamfunnsloven) 

Framlegg til vedtak: 
Flora kommune vel å sende høyringsuttale som framlagt i saksutgreiinga. 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 
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Saksopplysingar: 
Kva saka gjeld: 
Kulturdepartementet sender med dette på høyring forslag om endringar som innebær ein samla 
revisjon av heile tru- og livssynslovgjevinga og dei tilknytta tilskuddsordningane. Dei gjeldande tre 
lovene (kirkeloven, trossamfunnsloven og livssynssamfunnsloven) foreslår ein å oppheve og erstatte 
med ei felles lov. Forslaget innebær samordning og forenkling av lovgjeving og dei lovregulerte 
finansieringsordningane. Det fremmast og forslag om justeringar i ekteskapslova og gravferdslova. Ei 
særskilt lovgjeving for Den norske kirke foreslår ein vidareført i samsvar med Grunnlova § 16, no i 
form av eit eige lovkapittel med rammelovbestemmelsar for Den norske kirke. 

Innleiing: 
Lovforslaget bygger for ein stor del på forslag fremma av Stålsett-utvalet i NOU 2013: 1 Det 
livssynsåpne samfunn. Målet for utredninga var å legge grunnlaget for ein meir heilskapleg tru- 
og livssynspolitikk. Utvalet utreda og opplyste ei rekke spørsmål som rører ved det tru- og 
livssynspolitiske feltet, og la mellom anna fram eit forslag til ei ny lov om tilskot til tru- og 
livssynssamfunn utenom Den norske kirke. Departementet sitt høyringsnotat om ein felles lov om tru- 
og livssynssamfunn er avgrensa til å handle om den rettslege reguleringa og dei særskilde 
finansieringsordningane for Den norske kirke og andre tru- og livssynssamfunn. 

Vurdering: 
Forholdet mellom stat, samfunn, religion og livssyn har dei siste tiåra fått stadig større merksemd, i 
Norge som i andre land. Den kristne einskapskulturen er i det siste hundreåret avløyst av eit stadig 
større mangfald i truforestillingar og livssyn, i religiøse kulturuttrykk, tradisjonar og skikkar. Ein 
aukende andel av folket reknar seg som ikkjereligiøse og har ingen knytning til eit bestemt tru- eller 
livssynssamfunn. Behovet for ein meir heilskapleg tru- og livssynspolitikk har sin viktigaste bakgrunn 
i det tru- og livssynsmangfaldet som det norske samfunnet kjennetegnast av i dag. Ei felles lov om tru- 
og livssynssamfunn skal bidra til likebehandling, større heilskap og sammanheng i lovgjeving for 
samfunna. Eit sentralt mål er at lovgjevinga om Den norske kirke og andre tru- og livssynssamfunn 
blir meir samordna og einsarta enn i dag, og at bestemmelsar om Den norske kirke får meir karakter av 
rammelovgjeving. Eit annat viktig mål er å fornye og forenkle økonomiske støtteordninger. 

Økonomiske konsekvensar: 
For tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke føreslår departementet at dagens finansiering 
av samfunna innordnast i éin tilskotsordning som i sin heilhet finansierast over statsbudsjettet. Det 
kommunale finansieringsansvaret, og sakshandsaming  på området vil då falle bort. Det same vil 
rammetilskotet til denne aktiviteten. Dersom staten skal overta ansvaret kommunene i dag har for 
finansiering av den lokale kyrkja, fell mange kroner og mykje lokal påverknad bort. 

Miljømessige konsekvensar: 
Ingen 

 
Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: 

 
 
 
 
32T 
Høring - Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) 
Høring fra Kulturdepartementet 
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Høringsinstanser 
Høringsnotat 
Spørsmål høring 
Tilbakemelding til Kulturdepartementet 
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Postadresse 
Postboks 8030 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@kud.dep.no 

Kontoradresse 
Grubbegata 1 

www.kud.dep.no 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org no. 
972 417 866 

Avdeling 
Avdeling for tro, 
livssyn og kulturvern 

Saksbehandler 
Per-Otto Gullaksen 
22 24 79 17 

Høring - forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn 
(trossamfunnsloven) 

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag som innebærer en samlet revisjon 

av lovgivning og tilskuddsordninger for Den norske kirke og de øvrige tros- og 

livssynssamfunnene. 

For å gjøre det lettere å avgi høringsuttalelse og å oppsummere høringen er det utarbeidet 

en nettbasert høringsløsning. Der kan man enkelt gi uttrykk for om man er enig eller uenig i 

høringsnotatets forslag, og hvor viktig man mener det aktuelle spørsmålet er. Det er i tillegg 

mulig å formulere egne kommentarer til hvert forslag. Departementet håper flest mulig vil 

benytte denne høringsadgangen.  

Les og svar på høringen: www.regjeringen.no/2572665 

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider. 

Vi ber om at høringsinstansene videreformidler høringsbrevet til aktuelle etater, 

medlemsorganisasjoner mv. som ikke er oppført på høringslisten. 

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Aktører som ikke har fått tilsendt høringssaken 

direkte, står også fritt til å uttale seg om forslagene som legges fram. 

Høringsfristen er 31. desember 2017. 

Med hilsen 

Ingrid Vad Nilsen (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

Per-Otto Gullaksen 

seniorrådgiver 

Til høringsinstansene 

ifølge egen liste 

Deres ref Vår ref 

17/3788 

Dato 

25. september 2017
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Fra: Logistikk-Varemottak <logistikk@dss.dep.no> 
Sendt: 28. september 2017 11:22
Til: Lerø Inger Lise 
Kopi: Fosby Geir 
Emne: Høring fra Kulturdepartementet 
Vedlegg: Høringsbrev.pdf; Høringsinstanser.pdf; Høringsnotat.pdf; Spørsmål 

høring.pdf 

Kulturdepartementet sender ut "Høring – forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn 
(trossamfunnsloven)" 
Vedlagt følger høringsbrev datert 25. september 2017, høringsinstanser, høringsnotat og spørsmål 
høring 

Les og svar på høringen www.regjeringen.no/2572665 

Høringsfristen er satt til 31. desember 2017 

Med hilsen 

Kulturdepartementet 
avdeling for tro, livssyn og kulturvern 

E-post postmottak@kud.dep.no  
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Høringsinstanser 

Offentlige instanser 
Departementene 
Fylkesmennene 
Fylkeskommunene 
Kommunene 
Sametinget 
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter 
Arbeids- og velferdsdirektoratet 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
Riksantikvaren 
Riksrevisjonen 
Utdanningsdirektoratet 
Utlendingsdirektoratet 
Arbeidstilsynet 
Datatilsynet 
Brønnøysundregistrene 
Domstoladministrasjonen 
Feltprosten 
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede 
Arkivverket v/Statsarkivet i Oslo 
Opplysningsvesenets Fond 
Barneombudet 
Likestillings- og diskrimineringsombudet 
Sivilombudsmannen 

Tros- og livssynssamfunn 

Den norske kirke - Kirkerådet 

Biskopene 

Bispedømmerådene 

Kirkelige fellesråd 

Tros- og livssynssamfunnene utenfor Den norske kirke som mottar statstilskudd 

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn 

Islamsk Råd Norge 

Norges Kristne Råd 

Arbeidslivsorganisasjoner 

Advokatforeningen 

Akademikerne 

Arbeidsgiverforeningen Spekter 

Befalets Fellesorganisasjon (BFO) 

Delta 

Den norske kirkes presteforening 

Det norske Diakonforbund 

Fagforbundet teologene 

Fagforbundet  

KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon 
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Kateketforeningen 

Kirkeansatte 

Kriminalomsorgens yrkesforbund 

KS 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) 

Norges Juristforbund 

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede 

Virke Gravferd 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) 

 

Forsknings- og undervisningsinstitusjoner 

Ansgar Teologiske høgskole 

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 

Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo 

Det teologiske Menighetsfakultet 

Forskningsstiftelsen FAFO 

Gáldu - kompetansesenter for urfolks rettigheter 

Institutt for samfunnsforskning (ISF) 

KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning 

Kirkelig Utdanningssenter i Nord 

Lovisenberg diakonale høgskole 

Nansenskolen 

Norsk senter for menneskerettigheter 

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 

SSB 

VID vitenskapelige høgskole 

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)  

Universitetet i Bergen 

Universitetet i Oslo 

Universitetet i Stavanger 

Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet  

Universitetet i Agder 

Nord universitet 

 

Frivillige organisasjoner 

Norsk forening for gravplasskultur 

Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet 

Åpen kirkegruppe 

Frivillighet Norge 

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner 
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Høringsnotat 25. september 2017 

Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn 

(trossamfunnsloven)  

Høringsfrist 31. desember 2017 
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1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 

1.1 Innledning 

Kulturdepartementet sender med dette 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. Departementet 

varslet at en ville komme tilbake til dette som egen sak når den kirkelige forvaltningsreformen 

med omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt var gjennomført, og uttalte at målet 

var én helhetlig lov for alle tros- og livssynssamfunn. 

Kirkemøtet har tidligere gjort vedtak om at dannelsen av et nytt, selvstendig rettssubjekt for 

Den norske kirke måtte følges opp av en ytterligere selvstendiggjøring av kirken ved at 

statens særskilte lovregulering ble innskrenket til en kortfattet rammelov.  

Kulturdepartementet sikter mot å legge fram en lovproposisjon i samsvar med dette. I det 

foreliggende høringsnotatet er det gjort rede for de problemstillingene en slik reform reiser og 

de lovforslagene den aktualiserer. 

1.2 Sammendrag 

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 dette høringsnotatet at denne lovgivningen erstattes av 

en felles lov om tros- og livssynssamfunn som også omfatter Den norske kirke. 

Lovforslaget bygger for en stor del på forslag fremmet av Stålsett-utvalget i NOU 2013: 1 Det 

livssynsåpne samfunn. Målet for utredningen var å legge grunnlaget for en mer helhetlig tros- 
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og livssynspolitikk. Utvalget utredet og belyste en rekke spørsmål som berører det tros- og 

livssynspolitiske feltet, og la blant annet fram et forslag til en ny lov om tilskudd til tros- og 

livssynssamfunn utenom 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. 

Forholdet mellom stat, samfunn, religion og livssyn har de siste tiårene fått stadig større 

oppmerksomhet, i Norge som i andre land. Den kristne enhetskulturen er i løpet av det siste 

hundreåret avløst av et stadig større mangfold i trosforestillinger og livssyn, i religiøse 

kulturuttrykk, tradisjoner og skikker. En økende andel av befolkningen regner seg som ikke-

religiøse og har ingen tilknytning til et bestemt tros- eller livssynssamfunn. Behovet for en 

mer helhetlig tros- og livssynspolitikk har sin vesentlige bakgrunn i det tros- og 

livssynsmangfoldet som det norske samfunnet kjennetegnes av i dag. 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. I høringsnotatets kapittel 2 er motivene for ny lovgivning 

nærmere beskrevet, med en gjennomgang av samfunnsmessige og andre utviklingstrekk som 

begrunner behovet for fornying og forenkling av regelverk og støtteordninger.  

Behovet for ny lovgivning om Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn er ikke 

bare aktualisert som følge av samfunnsmessige utviklingstrekk, men også av de siste tiårenes 

utvikling av forholdet mellom staten og Den norske kirke. Grunnlovens bestemmelser om 

statskirkeordningen ble grunnleggende endret i 2012, og Den norske kirke er i 2017 etablert 

som eget rettssubjekt, skilt fra staten. Høringsnotatets kapittel 3 gir en kort historisk oversikt 

over den religionspolitiske utviklingen og de siste tiårenes reformer av forholdet mellom 

staten og Den norske kirke. Også hovedpunkter i Stålsett-utvalgets utredning NOU 2013: 1 er 

inntatt i kapitlet.  

En oversikt over dagens lovgivning om Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn 

er gitt i høringsnotatets kapittel 4. Også tilgrensende lovgivning (lov om Opplysningsvesenets 

fond, ekteskapsloven og gravferdsloven) er kort omtalt der.   

De nordiske folkekirkene er historisk alle evangelisk-lutherske kirkesamfunn med en nær 

tilknytning til staten. Stat–kirke-relasjonene er imidlertid ulikt utformet i lovgivning og 

finansielle ordninger. Lovreguleringen av andre trossamfunn og de økonomiske 

støtteordningene for disse er også ulike de nordiske landene imellom. Situasjonen i de andre 

nordiske landene er omtalt i høringsnotatets kapittel 5. 

I høringsnotatets kapittel 6 drøfter departementet visse grunnleggende spørsmål som reises 

ved den rettslige reguleringen av tros- og livssynssamfunn og ved offentlig finansiering av 

deres virksomhet. Først drøftes de rettslige rammene som følger av internasjonale 

konvensjoner om menneskerettigheter. Dernest drøfter departementet bestemmelsene i 

Grunnloven § 16, som forplikter staten til å understøtte Den norske kirke som folkekirke og å 

understøtte alle tros- og livssynssamfunn på lik linje. 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 
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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.  

I kapittel 7 drøfter departementet hvilke formål en felles lov om tros- og livssynssamfunn bør 

ivareta, og hva som skal være lovens virkeområde. Departementet mener at det fortsatt bør 

være en ordning med registrering av tros- og livssynssamfunn. Departementet foreslår at et 

samfunn må ha minst 500 medlemmer over 15 år for å bli registrert, kunne få 

vigselsmyndighet og motta økonomisk støtte etter loven. Mange samfunn vil ikke i dag 

oppfylle antallskravet, men likeartede samfunn skal kunne gå sammen i en organisatorisk 

overbygning for å oppfylle antallskravet. Det foreslås også en hjemmel for å kunne fravike 

antallskravet i helt særlige tilfeller.  

Egne lovbestemmelser om Den norske kirke er foreslått inntatt som et eget kapittel i forslaget 

til ny lov om tros- og livssynssamfunn. Grunnloven § 16 forutsetter særlig lovgivning om Den 

norske kirkes "ordning". Forslaget innebærer en nedbygging av dagens lovregulering av 

kirken og er av rammekarakter. At den gjeldende kirkeloven oppheves og erstattes av en 

rammelovgivning, reiser en del kirkerettslige spørsmål som er nærmere gjennomgått i 

høringsnotatets kapittel 8. Blant annet drøftes 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).  

Høringsnotatets kapittel 9 omhandler den offentlige finansieringen av Den norske kirke. 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. Kirkebyggenes forvaltning og deres 

finansiering er viktige sider ved finansieringsordningene og drøftes særskilt. 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, jf. omtalen til 

kapittel 22 nedenfor. 

Departementet ser det ikke som aktuelt å pålegge Den norske kirke å innføre en pliktig 

medlemskontingent, men mener det i lovgivningen bør gå klart fram at Kirkemøtet kan treffe 

vedtak om dette. Spørsmålet er omtalt i kapittel 10. 

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 
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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. De kulturhistorisk verdifulle kirkebyggene er 

særskilt omtalt i kapittel 11.  

Opplysningsvesenets fond omfatter eiendommer og kapital som har et særskilt vern i 

Grunnloven § 116. Fondet har sin opprinnelse i kirkelige eiendommer fra langt tilbake i tid. 

Eierskapet til fondet har lenge vært omstridt. Lovavdelingen i Justis- og 

beredskapsdepartementet har i en nylig avgitt uttalelse konkludert med at staten har 

eiendomsretten. I kapittel 12 omtales fondet og uttalelsen fra Lovavdelingen. Departementet 

tar sikte på å utarbeide en stortingsmelding om Opplysningsvesenets fond. Sentrale spørsmål i 

meldingen vil blant annet være om fondet i sin helhet bør overføres til Den norske kirke, om 

fondets eiendommer bør fordeles på staten og Den norske kirke og om fondets finanskapital 

bør brukes for istandsetting av kirkebygg. Også spørsmålet om å oppheve eller endre 

Grunnloven § 116 vil bli drøftet i meldingen. 

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. Forslaget 

om statlig overtakelse av finansieringsansvaret er omtalt i kapittel 13.  

Departementets forslag til innretning av tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn 

utenom Den norske kirke er omtalt i kapittel 14. Utmålingen av tilskudd til det enkelte 

samfunnet foreslås gitt etter en tilskuddssats per medlem av vedkommende samfunn, slik som 

i dag, men samfunnet må – som nevnt over – ha minst 500 medlemmer over 15 år for å kunne 

få støtte. Tilskuddssatsen foreslås i framtiden regulert i takt med statens bevilgninger til Den 

norske kirke og uavhengig av medlemsutviklingen i Den norske kirke. 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. 

I kapittel 15 tar departementet opp forslag om klarere og noe mer omfattende vilkår enn de 

som gjelder og har vært praktisert i dag, for at et tros- eller livssynssamfunn skal kunne motta 

støtte. Vilkår for støtte vil etter forslaget også gjelde Den norske kirke. Kravet om at tros- og 

livssynssamfunn skal følge alminnelig norsk lov, og mulige konsekvenser for tilskudd av 

lovbrudd, er tydeliggjort. Også andre forhold, for eksempel oppfordring eller støtte til 

handlinger som alvorlig krenker andres rettigheter og friheter, kan føre til tap av tilskudd. 

Barns rettigheter er særlig løftet fram. Kapitlet inneholder også forslag om hvordan det kan 

settes som vilkår for tilskudd at samfunnet ikke mottar støtte fra stater som ikke praktiserer 

religionsfrihet. Det er ikke stilt særlige, rettslige vilkår som gjelder kjønnslikestilling i tros- og 

livssynssamfunn, men departementet varsler at en vil vurdere andre virkemidler for å 

stimulere til kjønnslikestilling i trossamfunn.  

Med vilkårene for støtte som foreslås, kreves det en tettere oppfølging av hvert enkelt 

samfunn. I dag er det rundt 785 samfunn som er tilskuddsberettiget. Ved kravet om at 

samfunnet må ha minst 500 medlemmer over 15 år for å være tilskuddsberettiget, vil færre 
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samfunn komme inn under tilskuddsordningen, og det vil være mulig å ha en tettere 

oppfølging av det enkelte samfunnet.  

Krav til samfunnene om innsending av årlige regnskaper og rapporter om sin virksomhet er 

omtalt i kapittel 16.  

I kapittel 17 tar departementet opp forslag om at forvaltningen av tilskuddsordningen for tros- 

og livssynssamfunn utenom Den norske kirke samles hos én statlig instans. De faglige og 

utvidede oppfølgingsoppgavene overfor samfunnene som departementets forslag innebærer, 

tilsier dette. Departementet mener dessuten at det i statsforvaltningen er behov for å bygge 

opp en faginstans på tros- og livssynsfeltet. Departementet foreslår at det etableres en egen 

forvaltningsenhet ved ett fylkesmannsembete, med et nasjonalt ansvar på feltet.  

I dag inneholder lovgivningen ulike bestemmelser om medlemskap og tilhørighet for 

henholdsvis Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. Departementet foreslår lik 

regulering av området, i praksis ved at det ikke lenger gis bestemmelser i lovgivningen om 

barns tilhørighet til Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. Medlemskap og 

tilhørighet er behandlet i kapittel 18, der også alderskravet på 15 år er nærmere omtalt. 

Nærmere bestemmelser om tros- og livssynssamfunnenes vigselsmyndighet er drøftet i 

kapittel 19. Grunnvilkåret for at samfunnene (egentlig enkeltpersoner i samfunnene) kan få 

vigselsrett, vil være registrering (krav om 500 medlemmer over 15 år). Departementet foreslår 

samordning og forenkling av regelverket for vigsel. Både vigselsritualet og konkrete vigslere 

skal etter forslaget godkjennes av offentlig myndighet (BLD, Bufdir etter forslaget). Det 

foreslås at også Den norske kirkes vigselsrituale skal godkjennes. Nærmere vilkår foreslås 

regulert i ekteskapsloven.  

Visse enkeltspørsmål, blant annet om samfunnenes enerett til navn, krav til arkivering og 

avlevering av arkivmateriale og permisjon fra undervisning under religiøse høytidsdager, er 

behandlet i kapittel 20.  

Til erstatning for dagens offentlige tilskuddsordninger til Den norske kirke og andre tros- og 

livssynssamfunn, har det i samfunnsdebatten og i enkelte kirkelige og offentlige utredninger 

vært tatt til orde for en obligatorisk livssynsavgift for alle skatteytere. En slik 

finansieringsløsning har ikke vært utredet tidligere. Departementet har funnet det 

hensiktsmessig å få utredet løsningen nærmere, og konsulentfirmaet EY Norge har på oppdrag 

fra departementet gjennomgått tekniske, økonomiske og administrative konsekvenser ved en 

slik løsning. Blant annet med bakgrunn i utredningen fra EY mener departementet det ikke er 

aktuelt å ta opp forslag om omlegging til en slik finansieringsform. Livssynsavgift som 

finansieringsmodell og rapporten fra EY er gjennomgått i kapittel 21.  

I kapittel 22 drøftes spørsmålet om forvaltningsansvaret for de offentlige gravplassene bør 

være en lovregulert oppgave for soknene i Den norske kirke, slik som i dag, eller om 

oppgaven bør overføres til kommunene, som i alle tilfeller bør finansiere oppgaven. 

Departementet er kommet til 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.  

I kapittel 22 har departementet også særskilt vurdert spørsmålet om å gjøre endringer i dagens 

bestemmelser om kremasjonsavgift, om betaling for gravfeste når reservert grav tas i bruk og 
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om betaling for gravfeste i annen kommune enn der avdøde var bosatt. I NOU 2014: 2 Lik og 

likskap (Lae-utvalget) ble det tatt opp forslag om forbud mot å kreve avgifter i disse tilfellene. 

Bortfall av slike avgifter ville i tilfelle bety en vesentlig reduksjon i inntektsgrunnlaget for 

gravplassforvaltningen. Etter en samlet vurdering har departementet ikke funnet grunn til å 

følge opp Lae-utvalgets forslag om slike avgiftslettelser.  

De økonomiske og administrative konsekvensene av forslagene i høringsnotatet er 

sammenfattet i kapittel 23. Begge de omtalte alternativene for den offentlige finansieringen av 

Den norske kirke bygger på at de samlede offentlige overføringene til Den norske kirke føres 

videre på dagens nivå. 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. Som følge av den organisasjonsmessige tilpasningen som likeartede samfunn 

ventes å gjennomføre for å innfri antallskravet, vil innsparingen bli lavere. Etter 

departementets syn kan det vurderes å disponere en del av den innsparingen som vil oppstå, til 

særlige tiltak som kan komme tros- og livssynssamfunnene til gode, for eksempel i form av 

dialogtiltak og selektiv, særskilt begrunnet tilleggsstøtte. Forslaget om en aldersgrense på 15 

år for tilskuddstellende medlemskap vil innebære en viss omfordeling av støtten samfunnene 

imellom, siden aldersfordelingen er noe ulik i de enkelte samfunnene. 

Organiseringen av en egen forvaltningsenhet for tros- og livssynsområdet ved ett 

fylkesmannsembete foreslås finansiert ved den innsparingen som følger av at de øvrige 

fylkesmennenes oppgaver på området faller bort, og ellers ved den innsparingen som kommer 

ved innføringen av et antallskrav på 500 medlemmer over 15 år. 

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. De meroppgavene for staten og samfunnene som følger av at 

det stilles noe mer omfattende vilkår til samfunnene for å motta støtte, vil være beskjedne 

sammenliknet med de administrative lettelsene som oppnås i kommunesektoren og i de 

enkelte tros- og livssynssamfunnene.  
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2. BAKGRUNN FOR FORSLAG OM ENDRINGER I LOVGIVNINGEN OM TROS- 

OG LIVSSYNSSAMFUNN 

2.1 Utviklingstrekk 

Forholdet mellom stat, samfunn, religion og livssyn er på den politiske agendaen i flere land. 

Mange av de samme spørsmålene diskuteres derfor innenfor ulike modeller eller systemer for 

offentlig tros- og livssynspolitikk og for rettslig regulering av tros- og livssynssamfunn og 

deres virksomhet. I kapittel 5 er ordningene i de nordiske landene nærmere beskrevet. I 

Danmark og Sverige ble det i henholdsvis 2014 og 2016 igangsatt statlige utredninger på tros- 

og livssynsfeltet. Den danske utredningen forelå i mars 2017. 

Det norske samfunnet er vesentlig endret siden arbeidet med trossamfunnsloven startet i 1957, 

og siden loven trådte i kraft i 1970. Mange samfunnsmessige utviklingstrekk er relevante i en 

vurdering av statens forhold til Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. Spørsmål 

om stat, samfunn, religion og verdier er kompliserte, og de aktualiseres på mange 

samfunnsområder.  

Dette høringsnotatet er avgrenset til å omhandle rettslig regulering og finansiering av tros- og 

livssynssamfunn. Departementet vil særlig framheve to sentrale utviklingstrekk som har 

betydning for en vurdering av disse spørsmålene. For det første har det skjedd vesentlige 

endringer i forholdet mellom staten og Den norske kirke, og organiseringen av Den norske 

kirke mer generelt. Denne utviklingen har også medført endringer i det rettslige grunnlaget for 

statens forhold til alle tros- og livssynssamfunn. For det andre har det religiøse og kulturelle 

mangfoldet i det norske samfunnet økt vesentlig. Flere religioner har fått en tydeligere 

tilstedeværelse i samfunnet, først og fremst på grunn av økt innvandring, og det har skjedd en 

stor vekst i antallet tros- og livssynssamfunn i Norge. Dessuten er det stadig flere personer 

som ikke er medlem i noe tros- eller livssynssamfunn.  

Utviklingen av forholdet mellom staten og Den norske kirke er beskrevet nedenfor i kapittel 

3. Denne prosessen har skjedd skrittvis, blant annet for å legge til rette for at endringer skal ha 

bred politisk og kirkelig oppslutning, og fordi en har ønsket å vektlegge kontinuitet. Med 

bakgrunn i kirkeforliket fra 2008 ble det i 2012 vedtatt omfattende endringer i 

grunnlovsbestemmelsene som etablerte og regulerte statskirkeordningen. Endringene i 

Grunnloven la et nytt grunnlag for statens relasjoner til både Den norske kirke og til andre 

tros- og livssynssamfunn, og de pekte i retning av større selvstendighet for Den norske kirke 

og tydeligere likebehandling mellom alle tros- og livssynssamfunn. Et nytt skritt ble tatt da de 

"statskirkelige" virksomhetene ble utskilt fra staten og overført til et selvstendig kirkelig 

rettssubjekt med virkning fra 1. januar 2017. I dette høringsnotatet foreslås det ytterligere 

nedbygging av lovgivningen om Den norske kirke. Det overordnede rettslige rammeverket for 

statens forhold til Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn er framstilt nærmere 

nedenfor i kapittel 6.  

På slutten av 1950-tallet og gjennom 1960-tallet da trossamfunnsloven var under forberedelse, 

var 96 pst. av befolkningen medlemmer av Den norske kirke. En tilsvarende prosentdel døpte 

barna sine i Den norske kirke, 94 pst. ble konfirmert i Den norske kirke og 84,5 pst. av 

ekteskapsinngåelsene skjedde i Den norske kirke. Rundt 25 000 personer i Norge var omfattet 

av SSBs kategorier "innvandrere" og "norskfødte med innvandrerforeldre", mens rundt 130 

000 personer sto utenfor "statskirken". De som var medlemmer i andre trossamfunn, tilhørte 

nesten bare protestantisk kristne menigheter. I 1971 ble det gitt støtte for 110 000 personer 
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under den nye trossamfunnsloven, og av disse tilhørte ca. 100 000 slike menigheter. Ulike 

pinsemenigheter var den største gruppen. Den romersk-katolske kirken fikk støtte for ca. 10 

000 personer.  

Vel 50 år senere er 73 pst. av befolkningen medlemmer av Den norske kirke, mens andelen 

som velger kirkelig vigsel, dåp og konfirmasjon ligger på henholdsvis 38 pst., 58 pst. og 63 

pst. Om lag 850 000 personer er omfattet av SSBs kategorier "innvandrere" og "norskfødte 

med innvandrerforeldre", og det er registrert nærmere 800 tilskuddsberettigede tros- og 

livssynssamfunn, med til sammen ca. 600 000 tilskuddstellende medlemmer. Kommunene og 

fylkesmennene treffer i løpet av året rundt 23 000 enkeltvedtak om tilskudd.  

Medlemmer av trossamfunn utenom Den norske kirke er heller ikke lenger nesten 

utelukkende protestantisk kristne. I 2016 hadde de muslimske trossamfunnene nærmere 150 

000 medlemmer, buddhistene nærmere 19 000 medlemmer og hinduistene ca. 9 000 

medlemmer. I tillegg stod nærmere 90 000 oppført som medlemmer av "livssynssamfunn". 

De kristne trossamfunnene utenom Den norske kirke hadde nærmere 350 000 medlemmer, 

hvorav om lag 160 000 ifølge SSB sine tall stod oppført som medlemmer av den romersk-

katolske kirken og ortodokse kirker. 

Endringer i befolkningens tilhørighet og holdninger til tro og livssyn skyldes ikke at antallet 

medlemmer i Den norske kirke har blitt redusert. Tvert imot har realtallet økt i denne 

perioden, fra 3,6 millioner i 1970 til nærmere 3,8 millioner ved inngangen til 2016. Den 

norske kirke har med andre ord vel så mange kirkemedlemmer å betjene som den hadde da 

trossamfunnsloven kom og nær sagt alle tilhørte statskirken. Men tallet på innbyggere i Norge 

har økt, og en lavere andel av dem er medlemmer av Den norske kirke – både som følge av 

økt innvandring og som følge av mer generelle endringer i samfunnet som får innvirkning på 

folks religiøse holdninger og praksis.  

I 2012 oppga 14 pst. av befolkningen at de ikke stod som medlemmer av noe tros- eller 

livssynssamfunn, og verdiundersøkelser viser at færre opplyser at de tror på noen form for 

gud. Forskere har også pekt på utviklingen av en såkalt autentisitetskultur, der egne, 

tradisjonsuavhengige valg får større plass, og på at ikke-religiøse overgangsritualer har blitt 

mer akseptert og vanlige, også blant Den norske kirkes medlemmer. Det førstnevnte har 

antakelig særlig betydning for nedgangen en ser i dåpstallene i Den norske kirke (kilde: SSB, 

KIFO).  

Selv om en ikke skal overdrive geografiske forskjeller når det kommer til religiøs tilhørighet, 

er det klart at befolkningens etniske og religiøse sammensetning varierer mye i landet. Mens 

flere små tettsteder og byer i for eksempel Nord-Trøndelag har en medlemsandel i Den norske 

kirke på mellom 85 og 95 pst. av befolkningen, har Østre Aker prosti i Oslo en medlemsandel 

på rundt 40 pst. Den lave andelen i Oslo skyldes i all hovedsak innvandring og en stadig mer 

flerkulturell befolkning, men er også forårsaket av utmeldinger og at færre medlemmer av 

Den norske kirke velger dåp av barna sine. Nærmere ¼ av alle medlemmer i tros- eller 

livssynssamfunn utenom Den norske kirke er bosatt i Oslo.  

Den offentlige støtten fra staten og kommunene til tros- og livssynssamfunnene gjennom den 

særlige finansieringsordningen var i 2016 på ca. 600 mill. kroner. Hvert samfunn mottok 

rundt 1 000 kroner per medlem gjennom denne ordningen.  

Departementet mener at dagens lovgivning på tros- og livssynsfeltet ikke er godt nok tilpasset 

det religiøse og kulturelle mangfoldet vi har i dag. Bare utviklingen i tallet på registrerte 
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trossamfunn og antallet enkeltvedtak som hvert år må treffes av kommunene, tilsier etter 

departementets syn at det er behov for forenkling.  

Endringene i retning av større religiøst og kulturelt mangfold har også bragt ny 

oppmerksomhet til tros- og livssynsfeltet. Særlig er det religionens rolle som fremmer eller 

hemmer av god integrering som har blitt tillagt større vekt. Disse spørsmålene kommer 

departementet tilbake til nedenfor i kapittel 6.  

2.2 Felles lov – likebehandling, fornying og forenkling av regelverket  

Det sentrale formålet med forslaget om ny og felles lovgivning for tros- og livssynssamfunn 

er å oppdatere, forenkle og effektivisere dagens rettslige regulering og finansiering av Den 

norske kirke og de øvrige tros- og livssynssamfunnene. I tillegg er det et mål å sørge for at 

regelverket i større grad likebehandler samfunnene. 

Departementet legger til grunn at lovgivningen om Den norske kirke bør reduseres i omfang, 

blant annet for å gi Den norske kirke større frihet til å organisere seg og fastsette 

kirkeordningen på et mer selvstendig grunnlag enn i dag. Ny lovgivning om Den norske kirke 

bør innpasses i en felles lov for alle tros- og livssynssamfunn. Dette vil være et nytt steg i 

retning likebehandling mellom Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn, men det 

vil – i tråd med Grunnloven § 16 – forbli et særlig forhold mellom staten og Den norske kirke 

som folkekirke. Etter departementets oppfatning bør også finansieringsordningen for Den 

norske kirke innrettes slik at den i mindre grad enn i dag begrenser Den norske kirkes frihet til 

å organisere seg.  

Departementet mener at den rettslige reguleringen av tros- og livssynssamfunn utenom Den 

norske kirke ikke er godt nok tilpasset dagens virkelighet og utfordringer. Den gjeldende 

tilskuddsordningen ble til i en tid hvor både antallet tros- og livssynssamfunn utenom Den 

norske kirke og medlemstallet i disse samfunnene var beskjedent sammenliknet med dagens 

situasjon. Veksten i antallet tilskuddsberettigede tros- og livssynssamfunn og veksten i 

samfunnenes medlemstall, med tilhørende vekst i de offentlige bevilgningene, har medført en 

til dels dramatisk endring i de administrative oppgavene som er knyttet til 

tilskuddsforvaltningen.  

Forenkling, forbedring og avbyråkratisering er generelle mål for denne regjeringen. 

Regjeringen er opptatt av at mulighetene som ligger i moderne informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi, skal brukes til å skape et enklere møte med offentlig sektor og 

høyere kvalitet på tjenestene. Det bør være et mål at slike forenklingshensyn gjøres gjeldende 

også for myndighetenes forhold til tros- og livssynssamfunnene. Det er flere sider ved dagens 

ordninger som kan forenkles for å redusere ressursbruk både i tros- og livssynssamfunnene og 

i det offentlige.  

Tilskuddsordninger og lovregler skal være enkle å forstå og lette å finne fram i. Dette er 

hensyn som har betydning for mange sektorer, men har etter departementets syn særlig 

betydning på sivilsamfunnssektoren. For mange tros- og livssynssamfunn, med begrensede 

ressurser og ofte en begrenset intern administrasjon, er det krevende å sette seg inn i og 

forholde seg til kompliserte tilskuddsordninger. Det er derfor viktig at regelverket for tros- og 

livssynssamfunnene ikke er unødvendig komplisert og ikke pålegger samfunnene større 

ressursbruk enn nødvendig. På den andre siden mener departementet at dette hensynet må 

balanseres mot myndighetenes behov for innsyn i tros- og livssynssamfunnenes virksomhet. 
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For noen tros- og livssynssamfunn kan også norsk språk være en utfordring, og dette tilsier at 

regelverket har en klar og lett tilgjengelig språkform.  

I regjeringens politiske plattform heter det at regjeringen vil utarbeide en helhetlig lov om 

tros- og livssynssamfunn. Å samle de tre lovene som i dag finnes på feltet – 

trossamfunnsloven, loven om tilskott til livssynssamfunn og kirkeloven – i én, felles lov vil i 

seg selv være et vesentlig grep for forenkling og likebehandling.  

Departementet mener dermed at det ligger til rette for en betydelig modernisering og 

forenkling av tilskuddsordninger og regelverk for øvrig. Målsettingen bør være at regelverket 

gjøres mer oversiktlig, lettere tilgjengelig og enklere å administrere, men samtidig gir 

offentlige myndigheter større muligheter for aktiv oppfølging og dialog med de enkelte tros- 

og livssynssamfunnene. Også for tros- og livssynssamfunnene foreligger det et stort behov for 

endringer som kan forenkle og lette søknads- og utbetalingsprosesser, og blant annet frigi 

ressurser til aktivitet.  
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3. HISTORISK BAKGRUNN 

3.1 Statskirken og religionsfriheten  

3.1.1 De lange linjene gjennom tusen år 

Kristen tro og tradisjon har gjennom tusen år gitt avgjørende impulser til Norges kulturelle og 

politiske liv. Siden reformasjonen har det vært et nært forhold mellom stat og kirke, og 

Grunnloven av 1814 videreførte ordningen med Kongen som kirkestyre. 

Samtidig har et religiøst og livssynsmessig mangfold langsomt vokst fram, og i stadig 

stigende grad er denne pluralismen blitt sett på som et gode. Religionsfriheten er blitt utviklet 

og styrket, også rettslig, gjennom internasjonale konvensjoner og en tilsvarende utvikling av 

intern norsk rett. 

Gjennom disse århundrene har staten, kirken og det religiøse Norge vært i stadig endring. Den 

konfesjonelle staten, den embetsstyrte kirken og det kristne enhetssamfunnet er blitt avløst av 

andre grunnleggende forutsetninger for den rollen religion og livssyn spiller i det moderne 

velferdssamfunnet. Dette er endringsprosesser som har gått over svært lang tid, og der ulike 

forhold har spilt sammen og påvirket hverandre. Departementet vil særlige peke på fire slike 

forhold som har preget statskirken og religionsfrihetens utvikling. 

Det dreier seg for det første om en utvikling av den særlige kirkelige lovgivningen der Den 

norske kirke swkrittvis er blitt utstyrt med valgte organer på lokalt, regionalt og sentralt nivå. 

I stadig større omfang er kirkelige oppgaver og myndighet som tidligere lå til allmenne 

politiske organer, blitt overført til denne lovregulerte kirkestrukturen. 

For det annet har en rekke oppgaver av mer allmenn art blitt overført fra kirken og kirkelige 

instanser til stat og kommune. Det gjelder ansvar innenfor områder som skole og helse, 

sosialomsorg og folkeregistrering. 

For det tredje har det finansielle grunnlaget for kirken og kirkelig virksomhet blitt lagt om ved 

at de særlige kirkelige beskatnings- og avgiftsordningene er blitt avviklet, i motsetning til den 

utvikling man har sett i de øvrige nordiske landene. Fondsmidler med opprinnelse i kirkelige 

eiendommer, og da i særlig grad Opplysningsvesenets fond, har i stadig minkende grad 

kunnet bidra til finansiering av kirken. Som erstatning for dette har det kommunale og det 

statlige finansieringsansvaret blitt formet og utviklet. 

Dette har så for det fjerde ledet til utviklingen av lovgivning og tilskuddsformer for tros- og 

livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. Disse endringene har dels vært preget av et ønske 

om i økende grad å likebehandle Den norske kirke og de øvrige tros- og livssynssamfunnene. 

3.1.2 Hundre år med kirke- og religionslovreformer 

Utredningsarbeid vedrørende de grunnleggende spørsmålene om forholdet mellom staten og 

Den norske kirke ble igangsatt fra slutten av 1800-tallet, både på statlig og kirkelig side. 

Arbeidet ble intensivert i etterkrigstiden. Vi fikk da Kirkeordningsnemnda av 1945, 

Reformkommisjonen av 1965 (Birkeli-kommisjonen), Utredningskommisjonen av 1969 

(Støylen-kommisjonen), Det offentlige stat–kirke-utvalget av 1971 (Sivertsen-utvalget) og 

Kirkelovutvalget av 1989. Utredningene la grunnlag for en gradvis organisering og 
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selvstendiggjøring av Den norske kirke gjennom lovgivning og utvikling av den kirkelige 

forvaltningen. 

Det har på mange måter vært en sammenhengende reformprosess gjennom de siste drøyt 

hundre årene når det gjelder religions- og kirkelovgivningen. Kirkeloven av 1897, 

menighetsrådsloven av 1920 og loven om bispedømmerådene av 1933 er viktige milepæler 

for kirkelovgivningen før andre verdenskrig. Deretter fulgte kirkeordningsloven av 1953 og 

den geistlige lønningsloven fra 1959, som begge var viktige for Den norske kirke. På 

bakgrunn av Stortingets behandling av St.meld. nr. 40 (1980–81) Om stat og kirke ble det i de 

etterfølgende årene gjennomført en rekke reformer. Kirkemøtet ble etablert i 1984 og Den 

norske kirkes lærenemnd i 1987. Utover på 1990-tallet ble den kirkelige forvaltningen 

modernisert, ikke minst gjennom delegasjon fra statlige til valgte kirkelige organer. Blant 

annet på bakgrunn av forslagene i NOU 1989: 7 Den lokale kirkes ordning ble det i 1996 gjort 

vedtak om ny kirkelov, ny gravferdslov og ny lov om Opplysningsvesenets fond.  

3.1.3 Utviklingen av religionsfrihet 

Det første viktige skrittet i retning av religionsfrihet etter 1814 ble tatt ved opphevelsen av 

den såkalte konventikkelplakaten i 1842.  

I 1845 ble det vedtatt og sanksjonert en lov om "Kristne, som ikke ere Medlemmer av 

Statskirken". Loven fastslo fri offentlig religionsutøvelse "innenfor lov og ærbarhets grenser" 

for alle som bekjenner seg til den kristne religion. Loven ga også adgang til utmelding av 

statskirken uten overgang til noe annet trossamfunn. 

Jøders adgang til landet, embetsmennenes trosfrihet og opphevelsen av grunnlovens forbud 

mot munkeordener var sentrale enkelttemaer i annen halvdel av 1800-tallet. Ny "dissenterlov" 

ble vedtatt i 1891. Det striden da stod om, var om loven fortsatt bare skulle gjelde for kristne, 

eller om den skulle omfatte alle som ikke sto i statskirken. Resultatet ble at den bare skulle 

gjelde for kristne og jøder. I 1889 ble det vedtatt en lovendring som innebar at også unitarer 

fikk rettigheter som dissentere. 

Først i 1956 ble bestemmelsen i Grunnloven § 2 som nektet jesuitter adgang til riket, 

opphevet. Religionsfriheten ble grunnlovfestet i 1964. 

På bakgrunn av forslag fra Dissenterlovkomiteen av 1957 ble lov om trudomssamfunn og 

ymist anna vedtatt i 1969. De nye, og fortsatt gjeldende, bestemmelsene om tilskudd til 

registrerte trossamfunn avløste da ordningen med redusert kommuneskatt for medlemmer av 

ordnede dissentermenigheter i dissenterloven av 1891. Med opphevelsen av loven fra 1891 

forsvant dissenterbegrepet fra norsk lovgivning. I 1981 ble det gjort en tilføyelse i 

trossamfunnsloven som innebar at også uregistrerte trossamfunn kunne kreve tilskudd fra stat 

og kommune. Samtidig ble det ved egen lov om tilskudd til livssynssamfunn bestemt at også 

livssynssamfunn skulle kunne kreve tilskudd fra stat og kommune til sin virksomhet.  

3.2 Gjennomføringen av et historisk skille – ved starten av et nytt årtusen 

3.2.1 Kirkelig og offentlig utredningsarbeid 

Kirkerådet nedsatte i 1998 et utvalg (Bakkevig-utvalget) som skulle utrede forholdet mellom 

kirke og stat. Utredningen Samme kirke – ny ordning forelå i 2002. Den la til grunn at staten 

122 av 521



Side 23 

burde føre en aktivt støttende religionspolitikk, og at det burde legges til rette for 

likebehandling av tros- og livssynssamfunnene. 

I 2002 vedtok et enstemmig Storting å be regjeringen oppnevne et bredt sammensatt offentlig 

utvalg for å vurdere forholdet mellom stat og kirke. Utvalget (Gjønnes-utvalget) framla sin 

utredning i NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke. Utvalgsflertallet foreslo at Den norske 

kirke ble organisert som en "lovforankret folkekirke", at Grunnlovens gjeldende bestemmelser 

om statskirkeordningen ble opphevet, og at kirkens særlige forhold ble regulert gjennom en 

kortfattet rammelov. 

3.2.2 Stortingsmelding, kirkeforlik og grunnlovsendring 

Gjønnes-utvalgets utredning ble sendt på bred høring, og saken ble deretter fremmet for 

Stortinget i St.meld. nr. 17 (2007–2008) Staten og Den norske kirke. 

10. april 2008 ble det inngått en politisk avtale mellom samtlige partier på Stortinget om det 

framtidige forholdet mellom staten og Den norske kirke. Avtalen ble gjengitt i 

stortingsmeldingen, og meldingens forslag var i samsvar med denne. 

Avtalen innebar at det skulle gjennomføres en demokratireform i kirken, blant annet med 

sikte på å overføre tilsettingsmyndighet for proster og biskoper til kirkelige organer. På dette 

grunnlaget skulle det gjennomføres avtalte endringer i Grunnlovens bestemmelser om 

statskirkeordningen. Avtalen gjaldt ut stortingsperioden 2009–2013 og omfattet også blant 

annet videreføring av finansieringsordningene og revisjon av gravferdsforvaltningen for å 

ivareta religiøse og livssynsmessige minoriteters særskilte behov ved gravlegging. 

På bakgrunn av Gjønnes-utvalgets utredning, kirkeforliket og Stortingets behandling av 

St.meld. nr. 17 (2007–2008), se Innst. S. nr. 287 (2007–2008), ble det i Dokument nr. 12:10 

(2007–2008) lagt fram forslag til endringer i Grunnlovens bestemmelser om 

statskirkeordningen. Endringene ble vedtatt 21. mai 2012, se Innst. 233 S (2011–2012). 

I 2012 ble det foretatt slike endringer i kirkeloven som grunnlovsendringene i 2012 

umiddelbart krevde. Etter at det med hjemmel i endringer i 2009 i kirkeloven var prøvd ut nye 

ordninger for de kirkelige valgene i 2009 og 2011 for å styrke kirkens demokratiske grunnlag, 

ble hovedelementene i demokratireformen lovfestet i 2012. 

Endringene som med det ble gjennomført, innebar blant annet at Kongens særskilte kirkestyre 

ble avviklet. Det ble overlatt til kirkelig valgte organer, henholdsvis bispedømmerådene og 

Kirkerådet, å tilsette proster og biskoper.  

3.3 De senere årenes offentlige utredninger 

3.3.1 NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn 

I 2010 ble det oppnevnt et offentlig utvalg som fikk i oppgave å gjennomgå statens tros- og 

livssynspolitikk og fremme forslag som kunne bidra til å skape en mer helhetlig politikk på 

feltet (Stålsett-utvalget).  

Utvalget skulle ta utgangspunkt i at statens fremste oppgave i tros- og livssynspolitikken er å 

sikre og beskytte tros- og livssynsfriheten. Videre skulle utvalget legge til grunn at staten 

fortsatt skulle føre en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk, og komme med forslag 
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innenfor rammene av den politiske avtalen 10. april 2008 mellom partiene på Stortinget om 

statskirken. Dagens finansieringsordning for Den norske kirke skulle dermed ligge som 

premiss for utvalgets forslag.  

Utvalget skulle blant annet vurdere ordninger for tilskudd, registrering av trossamfunn og 

offentligrettslige funksjoner, behovet for samordning av regelverk, hvilken plass religion og 

livssyn bør ha i offentlige institusjoner og hvordan tros- og livssynspolitikken påvirker 

integreringen i vårt samfunn. Som tilleggsbestillinger 3. februar 2011 og 9. juli 2012 fikk 

utvalget også i oppgave å utrede lovendringer og andre tiltak som kan bidra til å begrense 

omfanget av dobbeltmedlemskap i tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn utenom 

Den norske kirke (en person som står oppført i flere tros- eller livssynssamfunn kan bare være 

tilskuddstellende ett sted), og å vurdere forvaltningsansvaret for gravplassene og 

departementets særskilte fagkonsulent på gravplassområdet.  

Utvalget leverte sin innstilling NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn 7. januar 2013. Til 

grunn for forslagene utvalget kom med, lå åtte prinsipper som utvalget mente burde være 

førende for en helhetlig tros- og livssynspolitikk:  

1. Tros- og livssynsfriheten beskyttes for alle. 

2. Den enkeltes tros- og livssynspraksis må ikke krenke andres rettigheter og friheter.  

3. Ikke-diskriminering: Staten må ikke utsette noen for usaklig eller uforholdsmessig 

forskjellsbehandling på grunn av deres tros- eller livssynspraksis. 

4. Det legges aktivt til rette for alle borgeres tros- og livssynspraksis. 

5. Likebehandling: Staten bør tilstrebe at enhver borger får – i prinsipp og i rimelig praksis – 

samme grad av støtte til sin tros- og livssynsutøvelse.  

6. Statens aktive tros- og livssynspolitikk må i sin utforming vurderes opp mot sentrale 

fellesverdier: demokrati, rettsstat, menneskerettigheter, ikke-diskriminering og likestilling. 

7. Organisert tros- og livssynsutøvelse som mottar statlig støtte, må forventes å vise vilje til 

åpenhet og vise annen tros- og livssynsutøvelse den samme respekt som en selv forventer og 

nyter godt av. 

8. Alle bør akseptere å bli eksponert for andre tros- og livssynspraksis i det offentlige rom. 

Med dette som utgangspunkt fremmet utvalget forslag om endringer på flere departementers 

ansvarsområder. Utvalget anbefalte blant annet at 

 skolens formålsparagraf endres for å gi større vekt på verdier som samler på tvers av livssyn 

enn på verdienes opprinnelse eller begrunnelse. 

 uniformstilpassede religiøse hodeplagg tillates sammen med politiuniformen,  

 det opprettes offentlig finansierte stillinger for en bredere tros- og livssynsbetjening i 

Forsvaret, kriminalomsorgen og helse- og omsorgsinstitusjonene,  

 sivil ekteskapsinngåelse innføres som generell ordning. 

I tillegg kom utvalget med flere enkeltforslag på Kulturdepartementets område, blant annet at 

kommunene burde overta forvaltningsansvaret for gravplassene og at det ble innført krav om 

barns skriftlige samtykke fra fylte 12 år for inn- og utmelding i tros- og livssynssamfunn.  

Utvalget kom også med forslag til en felles tilskuddslov for tros- og livssynssamfunn utenom 

Den norske kirke, der det blant annet ble foreslått å oppheve skillet mellom registrerte og 

uregistrerte trossamfunn og å innføre et antallskrav på 100 medlemmer eller aktivt registrerte 
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tilhørige for å kunne være tilskuddsberettiget samfunn. Utvalget gikk inn for at 

tilskuddsordningen ble fullt ut finansiert av staten. 

NOU 2013: 1 ble sendt på høring 11. februar 2013 til rundt 3 000 instanser. Høringsfristen var 

30. august 2013, og Kulturdepartementet mottok svar fra 287 høringsinstanser. I overkant av 

60 pst. av disse var høringssvar fra instanser innen Den norske kirke (menighetsråd, fellesråd 

m.m.). Gjennomgående var det mellom 15 og 30 pst. av instansene som uttalte seg om 

enkeltforslagene i innstillingen.  

Forslagene i NOU 2013: 1 og utfallet av høringen knyttet til enkelte tema som berøres i dette 

høringsnotatet, vil bli referert til der det er relevant. 

3.3.2 NOU 2013: 4 Kulturutredningen 2014 

I 2011 ble det oppnevnt et offentlig utvalg som fikk i oppdrag å gjennomgå kulturpolitiske 

mål, virkemidler og tiltak i perioden etter 2005 (Enger-utvalget). Utvalget skulle også komme 

med konkrete forslag til endringer i mål, virkemidler og tiltak, samt behandle begrunnelsen 

for en kulturpolitikk og se på sammenhengen mellom kulturpolitikk og samfunnsutvikling.  

Utvalget leverte sin innstilling NOU 2013: 4 Kulturutredningen 2014 i mars 2013.  

I Kulturutredningen 2014 er det særlig to aspekter som har betydning for tros- og 

livssynspolitikken og en felles lov for tros- og livssynssamfunn. Det første er knyttet til 

utvalgets betraktninger om Den norske kirkes rolle som del av "den kulturelle grunnmuren". 

Det andre er knyttet til utvalgets betraktninger om det kulturelle mangfoldet.  

Den norske kirke ble av utvalget regnet som del av den kulturelle grunnmuren på grunn av sin 

rolle som materiell og immateriell kulturbærer. Utvalget mente at kirken, gjennom sin 

historiske og nåværende funksjon av å være folkekirke, hadde en særlig rolle som formidler 

av kulturarven, slik denne er innvevd i kirkebyggene og i menneskers livsriter, og i dens 

landsdekkende kulturelle infrastruktur. Utvalget pekte blant annet på at kirken er en viktig 

arena for kirkemusikk, visuell kunst og andre kulturaktiviteter – både profesjonell virksomhet 

og amatørkultur, som kor, fritidsklubber, danse- og teatergrupper. Utvalget viste også til at 

kirkemusikeren flere steder er den eneste profesjonelle kunstneren i kommunen, og at kirken 

derfor måtte trekkes aktivt inn i arbeidet med de lokale kulturutviklingsstrategiene som 

utvalget foreslo kulturloven burde åpne for.  

Ifølge utvalget var slike kulturinstitusjoner og kulturvirksomheter som var etablert over tid i 

Norge, og som dermed utgjorde den kulturelle grunnmuren, en nødvendig infrastruktur for 

demokratiet. Det samme gjaldt det kulturelle mangfoldet. Utvalget omtalte dette som et 

"kulturelt medlemskap", der alle borgere har en rett til å utøve og utvikle egen kultur og en 

rett til å delta i og påvirke samfunnets felleskultur. Et slikt mangfoldig kulturliv ville ifølge 

utvalget bidra til å motvirke at folk fikk delte erfaringer og referanser. Det ville også gi 

tilgang på en rik variasjon av ytringer og uttrykksformer. 

Utvalget mente at det var et offentlig ansvar å videreføre og utvikle det norske samfunnets 

felles kulturarv (den kulturelle grunnmuren), men det måtte gjøres som en del av det globale 

kulturmangfoldet og med anerkjennelse av delkulturer. Den kulturelle grunnmuren og det 

kulturelle mangfoldet var med andre ord to nødvendige sider av et demokratihensyn som 

legitimerte offentlig finansiering av kultur som et fellesgode for samfunnet. 
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NOU 2013: 4 ble sendt på høring 11. mars 2013 til 800 instanser. Departementet mottok 280 

høringssvar, der flere sluttet seg til at den kulturelle grunnmuren og mangfold burde være mål 

og begrunnelse for kulturpolitikken, og at det var viktig å bidra til kulturelt medlemskap og 

mulighet for deltakelse for alle.  

3.3.3 NOU 2014: 2 Lik og likskap 

Gravferdsavgiftsutvalget (Lae-utvalget) ble oppnevnt i 2012. Bakgrunnen for oppnevningen 

var at departementet i forbindelse med endringene i gravferdsloven i 2011 så at det var behov 

for å avklare "en rekke forhold av økonomisk karakter" før en eventuelt kunne foreslå 

endringer knyttet til avgiftssystemet for gravplassforvaltningen, jf. Prop. 81 L (2010–2011) s. 

25.  

Utvalget fikk på denne bakgrunn blant annet i oppdrag å utrede: 

 økonomisk likestilling mellom gravferdsformene (kremasjon og kistegravlegging) 

 utvidelse av retten til grav utenfor bostedskommunen 

 ordningen med feste av grav 

 behovet for endringer i avgiftssystemet knyttet til gravferdssektoren 

Utvalget leverte sin innstilling NOU 2014: 2 Lik og likskap i 2014. I den ble det foreslått flere 

endringer i gravferdsavgiftssystemet som innrettet seg mot en avvikling av brukerbetaling og 

større grad av likebehandling mellom gravferdsformene, blant annet:  

1. Oppheve adgangen til å kreve kremasjonsavgift, slik at gravferdsformene 

kremasjon med urnenedsettelse og kistegravlegging likestilles.  

Etter gjeldende rett er kistegravlegging kostnadsfritt for de etterlatte, mens det er 

kommunal frihet til å kreve avgift for kremasjon. Utvalget la til grunn at bortfall av 

adgangen til å kreve kremasjonsavgift vil gi et inntektstap for gravplassforvaltningen på 

40 mill. kroner årlig.  

2. Innføre 20 års fri grav for alle.  

Etter gjeldende rett vil en tilvist grav fra gravplassmyndigheten utløse 20 betalingsfrie 

år, mens det ved en festet grav betales festeavgift fra første dag. Utvalget la til grunn at 

de foreslåtte endringene vil utgjøre et tap av festeavgift for gravplassforvaltningen på 

52,2 mill. kroner årlig.  

3. Rett til fri grav utenfor bostedskommunen.  

I dag er retten til fri grav i tilvist grav knyttet til den kommunen avdøde står 

folkeregistrert i. Utvalget foreslo rett til fri grav også utenfor bostedskommunen, og la 

til grunn at dette ville gi et årlig inntektstap for gravplassforvaltningen på 12,1 mill. 

kroner.  

Utvalget foreslo at gravferdsforvaltningen ble kompensert for inntektstapene gjennom 

rammeoverføringer til kommunene. Årlig ville dette utgjøre 104,3 mill. kroner. 

NOU 2014: 2 ble sendt på høring 29. april 2014 med frist for å avgi uttalelse 1. oktober 2014. 

I høringen var det stor grad av tilslutning til utvalgets forslag, men da med den forutsetning at 
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tapet av inntektene fra avgiftene ble kompensert gjennom økte overføringer fra staten til 

kommunene.  

Utfallet av høringen og departementets vurderinger av utvalgets forslag er nærmere behandlet 

i kapittel 22. 

3.4 Den norske kirke som eget rettssubjekt 

3.4.1 Endringer i 2017 i kirkeloven  

I Prop. 55 L (2015–2016) la Kulturdepartementet fram forslag til lov om endringer i 

kirkeloven med sikte på omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt. Endringene ble 

vedtatt i Stortinget 18. mai 2016 og sanksjonert ved kongelig resolusjon 27. mai 2016. 

Lovendringene trådte i kraft 1. januar 2017.  

Det sentrale formålet med endringene var å gi Den norske kirke en rettslig selvstendig 

handleevne, slik de enkelte soknene allerede hadde. Ved reformen ble det dannet et nytt 

rettssubjekt for Den norske kirke. Arbeidsgiveransvaret for prestene, prostene, biskopene, de 

tilsatte ved bispedømmerådenes og Kirkerådets administrasjoner, andre som var tilsatt og 

lønnet av bispedømmerådene eller Kirkerådet, samt tilsatte ved Kirkelig utdanningssenter i 

nord og ved Svalbard kirke, ble på dette grunnlaget overført fra staten til kirken.  

Et hovedsynspunkt i reformen var at soknenes selvstendighet skulle føres videre. Hvert av de 

1 200 soknene ville dermed fortsatt være den grunnleggende enheten i Den norske kirke og ha 

en selvstendig rettslig stilling. Soknet skulle fortsatt være arbeidsgiver for sine tilsatte og ha 

sin selvstendige økonomi. Også kommunenes finansieringsansvar for kirkens lokale 

virksomhet ble ført videre.  

De kirkelige organene er fortsatt regulert i lov. Kirkemøtet ble bekreftet som Den norske 

kirkes øverste organ. Kirkemøtet opptrer på det nye rettssubjektets vegne i alle saker der det 

ikke er fastsatt i eller i medhold av lov at myndigheten er lagt til et annet organ. Kirkerådet 

fikk en tydelig rolle som utøvende organ for Kirkemøtet, og dermed for rettssubjektet. 

Kirkemøtet og andre nasjonale og regionale kirkelige organer kan bare gripe inn i soknets 

selvstendige myndighet når dette er hjemlet i lov.  

Reformen innebar en virksomhetsoverdragelse fra staten til det nye rettssubjektet for Den 

norske kirke. Statens finansiering av de virksomhetene som ble overført, er opprettholdt 

gjennom rammetilskudd som er stilt til Kirkemøtets rådighet. Statens finansieringsansvar 

overfor kirken er det samme som før, og den økonomiske ansvarsdelingen mellom staten og 

kommunene på kirkens område er ført videre.  

3.4.2 Varslet videre utvikling 

Kirkemøtet har klargjort at det arbeider ut fra et mål om at dannelsen av et nytt rettssubjekt 

for kirken skal følges opp av en reformfase to. Kirkemøtet 2015 uttalte:  

Kirkemøtet ser på de foreslåtte endringene som et viktig skritt videre i relasjonen mellom stat og 

kirke. Samtidig vil Kirkemøtet uttrykke tilfredshet med at departementet har lagt vekt på at de 

foreslåtte endringene skal åpne for en videre utvikling mot rammelovgivning for Den norske 

kirke. I et neste skritt vil færre bestemmelser om kirkens organisering, kirkelig 

myndighetsutøvelse og rettslig handleevne fastsettes i statens lovgivning om kirken.  
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Departementet antok i lovproposisjonen (Prop. 55 L (2015–2016) side 14)  

at kirken under denne reformfasen bl.a. vil gjennomgå kirkens organisering og soknenes plass i 

kirkeordningen, kirkens forvaltningsnivåer og de kirkelige organenes innbyrdes 

myndighetsfordeling, med sikte på at slike spørsmål blir regulert i en kirkeordning som 

Kirkemøtet gjør vedtak om. En rekke bestemmelser i kirkeloven vil da kunne oppheves og 

statens lovregulering reduseres til en kortfattet rammelovgivning for kirken. En slik 

rammelovgivning for Den norske kirke vil reise spørsmål om en omlegging av dagens 

finansieringsordninger for kirken, slik at kirken også på det økonomiske området blir mer 

fristilt og selvstendig. Det er særlig spørsmålet om endringer i dagens bestemmelser i 

kirkeloven § 15 om kommunenes økonomiske oppgaver overfor Den norske kirke som da er 

aktuelle å ta opp. I dag innebærer kirkeloven § 15 begrensninger i kirkens myndighet til blant 

annet å treffe vedtak om kirkens organisering, den kirkelige inndelingen og om kirkebyggene. 

Dette er bestemmelser som ikke foreslås endret ved de lovforslagene som nå legges fram. Ved 

en framtidig vurdering av kirkens finansieringsordninger antar departementet at en omlegging 

for eksempel i retning av medlemsfinansiering i en eller annen form vil være naturlig å vurdere.  

Slike ytterligere reformer på kirkens område bør etter departementets syn innpasses i en 

helhetlig gjennomgang av tros- og livssynsfeltet, der bl.a. finansieringsordningene for Den 

norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn vurderes i sammenheng. Utover en 

gjennomgang av finansieringsordningene for alle tros- og livssynssamfunn, mener 

departementet at også de andre delene av lovgivningen for Den norske kirke og andre tros- og 

livssynssamfunn bør gjennomgås samlet. Etter at den foreslåtte forvaltningsreformen er 

gjennomført, vil departementet komme tilbake til dette som egen sak. Målet er én helhetlig lov 

for alle tros- og livssynssamfunn. 

3.5 Stortingets anmodningsvedtak 

Stortinget har ved ulike anledninger truffet flere anmodningsvedtak som har sammenheng 

med de forslagene som nå sendes på høring.  

3.5.1 Anmodningsvedtak 237 

I Prop. 12 L (2015–2016) foreslo Kulturdepartementet endringer i trossamfunnslovens og 

livssynsamfunnslovens tilskuddsregler i forbindelse med avviklingen av tjenestebolig- og 

bopliktordningen for prestene i Den norske kirke i 2015. Endringen innebar at bevilgninger til 

Den norske kirke som følger av at boplikten er avviklet, ikke skal regnes med i grunnlaget for 

statstilskuddet til tros- og livssynssamfunnene. 

Stortinget sluttet seg til forslagene, og gjorde samtidig, ved behandlingen av Innst. 111 L 

(2015–2016), følgende vedtak (anmodningsvedtak nr. 237 av 11. desember 2015): 

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til nytt finansieringssystem 

for tros- og livssynssamfunn, sett i lys av endringer i Den norske kirke og prinsippet om 

likebehandling. 

Av Prop. 1 S (2016–2017) for Kulturdepartementet framgikk det at anmodningsvedtak nr. 237 

"vil bli fulgt opp under arbeidet med en helhetlig lov for tros- og livssynssamfunn" (side 122).  
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3.5.2 Anmodningsvedtak 407 og 408 

Ved Stortingets behandling av Innst. 72 S (2015–2016) vedrørende representantforslag fra 

Marit Arnstad, Geir Jørgen Bekkevold, Anders Tyvand og Anne Tingelstad Wøien, gjorde 

Stortinget følgende vedtak (vedtak nr. 407 og 408 av 18. desember 2015): 

Stortinget ber regjeringen, i henhold til sektorprinsippet, utarbeide en forsterket strategi for 

hvordan steinkirker fra middelalderen, fredede etter-reformatoriske kirker og særlig viktige 

kirker fra etter 1650 kan sikres et forsvarlig vedlikeholdsnivå. 

Stortinget ber regjeringen i strategiarbeidet vurdere om det bør opprettes 

bevaringsprogrammer etter inspirasjon fra Riksantikvarens «stavkirkeprogram», innenfor 

rammen av dagens sektoransvar. 

I Prop. 1 S (2016–2017) bemerket Kulturdepartementet til anmodningsvedtakene 407 og 408 

at de "berører finansieringsordningene for Den norske kirke. Vedtakene vil bli fulgt opp under 

arbeidet med ny lovgivning og finansieringsordninger" (side 122). 

3.5.3 Anmodningsvedtak 442 

Etter et representantforslag fra Harald T. Nesvik, Jonas Gahr Støre, Knut Arild Hareide, Marit 

Arnstad, Trond Helleland og Trine Skei Grande om et felles løft for god integrering, 

Dokument 8:37 S (2015–2016), fattet Stortinget følgende anmodningsvedtak den 12. januar 

2016 (nr. 442): 

Stortinget ber regjeringen utrede en ordning som gjør at kun stater som praktiserer 

religionsfrihet tillates å bistå med finansiering av trossamfunn i Norge. Regjeringen anmodes 

videre om å arbeide for å tette alle smutthull i regelverket, herunder bruk av stiftelser. 

Anmodningsvedtak nr. 442 ble fulgt opp med en utredning i samarbeid mellom 

Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet. 

Stortinget ble orientert om utredningsfunnene i Prop. 1 S (2016–2017) for 

Kulturdepartementet s. 132–134. Departementet viste der  

til omtalen av anmodningsvedtak nr. 929, 16. juni 2016 om tilbaketrekking av statlig støtte til 

trossamfunn, jf. Meld. St. 30 (2015–2016) og Innst. 399 S (2015–2016), i programkategori 

08.40. Det nevnte anmodningsvedtaket tar også opp spørsmålet om utenlandsk finansiering av 

trossamfunn. Vedtaket har imidlertid en noe annen innretning og gjelder flere forhold enn 

anmodningsvedtak 442. Vedtak nr. 929 ber om en utredning av en mulighet til å trekke tilbake 

økonomisk støtte til trossamfunn på visse grunnlag, blant annet dersom trossamfunnet mottar 

utenlandsk finansiering fra stater som bryter fundamentale menneskerettigheter. Departementet 

vil, som nevnt ovenfor, følge opp anmodningsvedtak nr. 929 i forbindelse med gjennomgangen 

av finansieringsordninger for tros- og livssynssamfunn i arbeidet med en helhetlig lov for tros- 

og livssynssamfunn. 

3.5.4 Anmodningsvedtak 443 

Ved behandlingen av ovennevnte representantforslag (Dokument 8:37 S (2015–2016)) fattet 

Stortinget også anmodningsvedtak nr. 443 om utdanning av religiøse ledere: 

Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for en offisiell, norsk utdanning av religiøse ledere 

fra relevante trossamfunn etter mal fra måten dette gjøres ved norske utdanningsinstitusjoner 

Kulturdepartementet viste i Prop. 1 S (2016–2017) side 134 til at det har  
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foretatt en innledende utredning med bakgrunn i departementets sektoransvar for tros- og 

livssynsamfunn, samt at departementet har gitt tilskudd til kurset «Å være religiøs leder i 

Norge.» Utredningen er oversendt Kunnskapsdepartementet som rette vedkommende for videre 

oppfølging av anmodningsvedtaket.  

Kulturdepartementet har videre identifisert et behov for å utrede et lokalt eller regionalt 

kurstilbud for ledere i tros- og livssynssamfunn. Kurset skal være et lavterskeltilbud som gir en 

grunnleggende innføring i norske samfunnsforhold, med et særlig fokus på religionsrelatert 

lovgivning i Norge og forholdet mellom sekulære og religiøse verdier.  

I forbindelse med arbeidet med en ny helhetlig lov for tros- og livssynssamfunn vil 

departementet vurdere kompetansekrav for ledere i tros- og livssynssamfunn som skal ivareta 

lovpålagte oppgaver. Det er videre behov for å utrede hvordan et slikt mulig kursopplegg for å 

møte kompetansekravet kan innrettes, samt rettslige rammer for, og økonomiske og 

administrative konsekvenser av, et slikt kompetansekrav. Stortinget vil bli orientert om dette 

arbeidet på egnet måte.  

3.5.5 Anmodningsvedtak 929 

Under behandlingen av Meld. St. 30 (2015–2016) Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv 

integreringspolitikk og et representantforslag fra Karin Andersen og Audun Lysbakken om å 

sikre integrering (Dokument 8:29 S (2015–2016)) fattet Stortinget følgende 

anmodningsvedtak nr. 929, 16. juni 2016: 

Stortinget ber regjeringen utrede en mulighet for å trekke tilbake økonomisk støtte til 

trossamfunn som: 

1) oppfordrer til lovbrudd, 

2) tar imot utenlandsk finansiering fra stater som bryter fundamentale menneskerettigheter, 

3) andre alvorlige forhold som kan medføre tilbaketrekking av statlig støtte. 

Regjeringen bes utrede retningslinjer for når slik støtte kan trekkes tilbake. 

I Prop. 1 S (2016–2017) bemerket Kulturdepartementet at vedtaket "vil bli fulgt opp i 

gjennomgangen av finansieringsordningene for tros- og livssynssamfunn i arbeidet med en 

helhetlig lov" (side 122).  

   

130 av 521



Side 31 

4. OVERSIKT OVER GJELDENDE LOVGIVNING  

4.1 Innledning 

I dette kapitlet gis en kortfattet oversikt over aktuell lovgivning og finansieringsordninger for 

Den norske kirke og de øvrige tros- og livssynssamfunnene.  

Den norske kirke og de øvrige tros- og livssynssamfunnene er som annen virksomhet 

underlagt den alminnelige lovgivningen. I noen tilfeller er det der også gitt særlige 

bestemmelser som uttrykkelig retter seg mot tros- og livssynssamfunn eller deres prester, 

forstandere eller tilsvarende. Framstillingen i det følgende er likevel begrenset til å gi en 

framstilling av lovgivningen som vil være direkte berørt av forslaget om en felles lov for tros- 

og livssynssamfunn. I de senere, tematiske kapitlene utdypes regelverket ytterligere.  

4.2 Overordnet rammeverk 

Lovgivningen om tros- og livssynssamfunn har en felles forankring i Grunnloven § 16. 

Paragrafen inneholder for det første bestemmelsen om religionsfrihet, den gir for det andre 

særlige bestemmelser om Den norske kirke og den uttaler for det tredje at alle tros- og 

livssynssamfunn skal understøttes på lik linje. 

Bestemmelsen om religionsfrihet følger allerede av internasjonale konvensjoner som Norge er 

bundet av. De sentrale bestemmelsene i denne sammenheng er gitt i Den europeiske 

menneskerettskonvensjonen (EMK) og i FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og 

kulturelle rettigheter (SP). Ved lov 9. mai 2014 nr. 14 om styrking av menneskerettighetenes 

stilling i norsk rett (menneskerettsloven) er disse konvensjonene gjort gjeldende som norsk 

lov, og går ved motstrid foran bestemmelser i annen lovgivning. 

Grunnloven § 16 og relevante internasjonale konvensjonsbestemmelser er nærmere behandlet 

nedenfor i kapittel 6.  

4.3 Kirkeloven 

Særlige bestemmelser om Den norske kirke er gitt i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske 

kirke (kirkeloven).  

Loven inneholder forholdsvis omfattende bestemmelser om Den norske kirkes organisering 

og organer. På flere områder er det overlatt til kirkelige organer, hovedsakelig Kirkemøtet, å 

gi nærmere regler i medhold av loven. Dette gjelder blant annet bestemmelser om 

myndighetsforholdene mellom de ulike kirkelige organene, om organenes sammensetning, 

oppgaver og virkemåte, om stemmerett og valg, fremgangsmåten ved inn- og utmelding m.m. 

Bestemmelser og avgjørelser som gjelder kirkelig inndeling og kirkebygg, og som har direkte 

følger for kommunens finansieringsansvar, gis imidlertid av departementet. 

Soknet (menigheten) er etter loven den grunnleggende enheten i Den norske kirke og et 

selvstendig rettssubjekt. Det er menighetsrådet, og på nærmere angitte områder det kirkelige 

fellesrådet (fellesorgan for soknene i en kommune) som opptrer på vegne av soknet. Soknet 

kan ikke løses fra Den norske kirke. 

Den norske kirke, som representeres av kirkens nasjonale og regionale organer, er også et 

selvstendig rettssubjekt.  
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Den norske kirke nasjonalt og regionalt er etter kirkeloven § 2 a finansiert ved tilskudd fra 

staten. For 2017 er tilskuddet om lag 2 mrd. kroner. Det omfatter i første rekke tilskudd til 

prestetjenesten og til bispedømmerådenes, biskopenes, Kirkerådets og Kirkemøtets 

virksomhet, men staten gir også tilskudd til andre kirkelige formål, særlig til kirkens 

trosopplæring. Kirkemøtet bestemmer fordelingen av statens rammetilskudd på formål og 

oppgaver. Ansvaret for den videre budsjett- og økonomioppfølgingen ligger til Kirkerådet.  

Virksomheten i soknene er i hovedsak finansiert av kommunen. Finansieringsansvaret er 

regulert i kirkeloven § 15 og omfatter utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, 

lokalkirkelige stillinger, og administrative kostnader knyttet til soknets organer og deres 

virksomhet. Også gravplassvirksomheten er finansiert av kommunen, se punkt 4.7. 

De samlede overføringene fra kommunene til Den norske kirke utgjorde i 2016 om lag 3,7 

mrd. kroner. 

4.4 Lov om Opplysningsvesenets fond 

Eiendommer som fra gammelt av har tilhørt det enkelte presteembete – prestegårdene – ble 

etter reformasjonen og helt fram til nyere tid beholdt som inntektsgrunnlag for prestene. I 

1814 fikk denne eiendomsmassen et særskilt vern i Grunnloven. Bestemmelser om dette er 

gitt i Grunnloven § 116 første punktum:  

Så vel kjøpesummer som inntekter av det gods som er benefisert geistligheten, skal bare 

anvendes til geistlighetens beste og til opplysningens fremme.  

Den eiendomsmassen som er omtalt i grunnlovsbestemmelsen, ble ved lovregulering i 1821 

organisert som Opplysningsvesenets fond. Fondet er nå nærmere regulert i lov 7. juni 1996 nr. 

33 om Opplysningsvesenets fond. Loven skal sikre at fondet kommer Den norske kirke til 

gode, og at verdiene blir bevart og gir avkastning i samsvar med Grunnlovens bestemmelse. 

Fondet er et selvstendig rettssubjekt og blir etter loven forvaltet av Kongen, som fastsetter 

hvordan det skal organiseres og avgjør rettslige disposisjoner av fondets eiendommer. 

Fondsforvaltningen er i dag lagt til et statlig forvaltningsorgan under Kulturdepartementet. 

Forvaltningsorganet har egne ansatte og et eget styre oppnevnt av departementet. 

Driftsutgiftene dekkes av fondet. Departementet har fastsatt bestemmelser om forvaltningen i 

en egen instruks. Det vises ellers til nærmere omtale i kapittel 12 nedenfor. 

4.5 Trossamfunnsloven og lov om tilskott til livssynssamfunn 

Lov 12. juni 1981 nr. 64 om tilskott til livssynssamfunn (i dette høringsnotatet omtalt som 

livssynssamfunnsloven) er en kortfattet lov som i all hovedsak gir regler om utmåling av 

støtte fra stat og kommune og hvilke vilkår som må være oppfylt for å kunne få offentlig 

støtte som livssynssamfunn.  

Lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna (i dette høringsnotatet omtalt 

som trossamfunnloven) er også en tilskuddslov, men gir i tillegg mer omfattende 

bestemmelser om det å tilhøre et trossamfunn og hvilke rettigheter og plikter som følger av 

dette.  

Lovens første kapittel gir bestemmelser som skal sikre trosfriheten. Her gis også regler om 

medlemskap og tilhørighet til trossamfunn. Formålet med tilhørighetsbestemmelsene er først 

og fremst å legge grunnlag for beregning av tilskudd til trossamfunn utenom Den norske 
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kirke. Bestemmelsen i lovens første kapittel gjelder også for Den norske kirke, når ikke annet 

er sagt i trossamfunnsloven eller i kirkeloven. 

Lovens annet kapittel retter seg utelukkende mot trossamfunn utenom Den norske kirke. Her 

fastsettes en ordning for registrering av trossamfunn og hvilke rettigheter og plikter som er 

knyttet til statusen som registrert trossamfunn, blant annet retten til å kreve tilskudd.  

Det er videre tatt inn en bestemmelse om at retten til tilskudd også omfatter "andre organiserte 

trudomssamfunn", dvs såkalte uregistrerte trossamfunn.  

Trossamfunnsloven inneholder også bestemmelser om rett til fri fra arbeid, skolegang mv. ved 

religiøse høytider. 

Trossamfunnsloven og livssynssamfunnsloven gir tros- og livssynssamfunn en lovbestemt rett 

til å kreve tilskudd fra både stat og kommune. Tilskuddet skal være så stort at det "etter måten 

svarar om lag" til det som henholdsvis staten og kommunen har budsjettert til Den norske 

kirke. Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke får etter dette et tilskudd per 

medlem som svarer til de bevilgninger Den norske kirke mottar fra stat og kommune per 

kirkemedlem, med enkelte unntak. Blant annet skal utgifter til Den norske kirke som gjelder 

alle innbyggere, ikke medregnes i tilskuddet til andre tros- og livssynssamfunn.  

I medhold av trossamfunnsloven er det i forskrift 19. april 2005 nr. 345 om registrerte og 

uregistrerte trossamfunn gitt nærmere regler blant annet om tildeling av tilskudd. Det er 

overlatt til Fylkesmannen å utbetale statstilskudd etter loven. Det er med hjemmel i lov 

fastsatt en ordning som innebærer at Brønnøysundregistrene kontrollerer innsendte 

medlemslister fra tros- og livssynssamfunn, blant annet for dobbeltmedlemskap. Når den 

årlige kontrollen er gjennomført, skal Brønnøysundregistrene og Fylkesmannen fysisk slette 

alle oversikter som inneholder fødselsnummer, og stadfeste dette skriftlig overfor 

Kulturdepartementet. Tilsvarende bestemmelser er gitt for livssynssamfunn i forskrift 19. 

april 2005 nr. 346 om tilskot til livssynssamfunn. 

Kulturdepartementet meddeler hvert år i rundskriv til fylkesmennene hvilken sats som skal 

brukes ved utregningen av statstilskuddet til tros- og livssynssamfunn. Samtidig gis en 

redegjørelse for beregningen av den fastsatte tilskuddssatsen. 

4.6 Ekteskapsloven 

Bestemmelser om ekteskap er gitt i lov 7. april 1991 nr. 47 om ekteskap (ekteskapsloven). 

Nærmere regulering av vigselsordningene for Den norske kirke og de øvrige tros- og 

livssynssamfunnene er i tillegg til ekteskapsloven plassert i kirkeloven, trossamfunnsloven og 

livssynssamfunnsloven. Ansvaret for regelverket er dermed fordelt på Kulturdepartementet og 

Barne- og likestillingsdepartementet. 

Etter ekteskapsloven § 6 er det folkeregistermyndigheten som har ansvar for å prøve om 

ekteskapsvilkårene etter loven er oppfylt. Vilkårene, og hvilke bevis som skal legges fram om 

at de er oppfylt, er nærmere beskrevet i lovens kapittel 2. 

Det framgår av ekteskapsloven § 12 a at, i tillegg til notarius publicus og norske 

utenriksstasjoner, kan følgende utføre vigsler: "prest i Den norske kirke, og prest eller 

forstander i et registrert trossamfunn, eller seremonileder eller tilsvarende i livssynssamfunn 

som mottar tilskudd etter lov 12. juni 1981 nr. 64 om tilskott til livssynssamfunn når Kongen 

har godkjent formen for inngåelse av ekteskap". 
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Hvem som er «prest i Den norske kirke», følger av kirkeloven og bestemmelser gitt i medhold 

av denne. Hvilke samfunn som er «registrert trossamfunn» eller «livssynssamfunn som mottar 

tilskudd», og hvem som er «prest eller forstander» eller «seremonileder eller tilsvarende» i 

disse, avgjøres etter henholdsvis trossamfunnsloven, lov om tilskott til livssynssamfunn og 

ekteskapsloven. 

Regler om forstandere og deres oppgaver er gitt i trossamfunnsloven. Regler om vigselsrett 

for seremonileder eller tilsvarende i livssynssamfunn er gitt i forskrift med hjemmel i 

ekteskapsloven § 12 annet ledd. 

Etter ekteskapsloven § 12 er det et vilkår for vigsel at «Kongen har godkjent formen for 

inngåelse av ekteskap». Kongens myndighet er delegert til Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet (Bufdir). Den norske kirkes vigselsritual har vært fastsatt av Kongen, i 

senere år og fram til 2012 av Kirkemøtet etter delegasjon fra Kongen. 

4.7 Gravferdsloven 

Gravplassforvaltningen er regulert i lov 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og 

gravferd (gravferdsloven), og i tilhørende forskrift 22. januar 2014 nr. 41.  

I lovgivningen er det blant annet gitt bestemmelser om gravplasser og krematorier, om 

gravlegging og kremasjon, gravminner, feste av grav og spredning av aske. 

Den grunnleggende bestemmelsen er at ansvaret for forvaltningen og driften av de offentlige 

gravplassene er tillagt kirkelig fellesråd. Gravlegging skal som hovedregel skje på en slik 

offentlig gravplass. Den skal gjennomføres med respekt for avdødes religion eller livssyn. 

Utformingen av religiøse eller livssynsbaserte seremonier ved gravferd er ikke lovregulerte 

spørsmål.  

Avdøde personer har etter § 6 første ledd rett til fri grav på gravplass i bostedskommunen. 

Gravplassene er etter gravferdsloven § 1 fjerde ledd soknets eiendom, med mindre annet 

følger av særskilt rettsgrunnlag.  

Kommunen har etter gravferdsloven § 3 annet ledd og kirkeloven § 15 første ledd bokstav b 

ansvar for å utrede utgiftene til drift og forvaltning av gravplassene. Det er kommunen som 

fastsetter avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav etter forslag fra 

fellesrådet. Kommunen avgjør også ved uenighet hvem det er som sørger for, og beslutter om, 

gravferden. Dersom ingen sørger for gravferden, skal den besørges av avdødes 

bostedskommune. 

Etter kirkeloven § 15 fjerde ledd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt 

bevilgning etter avtale med kirkelig fellesråd. Det innebærer at kommunen i stedet for å 

overføre budsjettmidler til fellesrådet, selv kan ivareta deler av drifts- og vedlikeholdsarbeidet 

gjennom kommunens egne ansatte.  

Fellesrådets ansvar og myndighet etter gravferdsloven kan i medhold av gravferdsloven § 23 

etter avtale mellom fellesrådet og kommunen, og med departementets godkjenning, overføres 

til kommunen. Slik avtale er inngått i fem av landets kommuner. 

Enkeltvedtak som kirkelig fellesråd har truffet etter gravferdsloven, kan påklages til 

bispedømmerådet, som også gir tillatelse til anlegg av ny gravplass, godkjenner plan for 

gravplassen mv. Denne myndigheten ligger til Fylkesmannen når lokal gravplassmyndighet 
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etter avtale utøves av kommunen. Saker om askespredning og privat gravsted avgjøres i alle 

tilfeller av Fylkesmannen, jf. gravferdsloven § 20. I den praktiske forvaltningen er den 

særskilte, nasjonale fagstillingen på gravplassområdet (gravplassrådgiveren), som 

departementet har opprettet og som er tilknyttet ett av bispedømmerådene, en vesentlig faglig 

ressurs i enkeltsaker. 

Etter trossamfunnsloven § 18 første ledd kan "Kongen eller den han gjer fullmakt, (-) 

samtykkja i at registerført trudomssamfunn får ha eigen gravplass og setja vilkår for dette", jf. 

gravferdsloven § 1 annet ledd. Det er svært få slike gravplasser i dag. 

Gravferdsloven ble sist endret i 2011 for bedre å ivareta minoritetenes behov ved gravferd, i 

samsvar med kirkeforlikets forutsetninger (St.meld. nr. 17 (2007–2008) side 108f). De 

endringene som da ble foreslått i Prop. 81 L (2010–2011), jf. Innst. 393 L (2010–2011), 

innebar i hovedsak at det ble tydeliggjort at gravlegging skal skje med respekt for avdødes 

religion eller livssyn og at muligheten for gravlegging i særskilt tilrettelagt grav ble styrket. 

Tros- og livssynssamfunnene ble likestilt når det gjelder å gjennomføre seremonier ved 

åpning av gravfelt eller ny gravplass, og det ble etablert et kontaktforum vedrørende gravferd 

for de ulike tros- og livssynssamfunnene i den enkelte kommune. 
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5. ORDNINGER I ANDRE NORDISKE LAND 

5.1 Sverige 

Ved årtusenskiftet ble det gjennomført endringer i grunnlov, kirkelov og trossamfunnslov i 

Sverige som medførte endrede relasjoner mellom kirke og stat. Bakgrunnen for endringene 

var at Svenska kyrkan, dens menigheter og bispedømmer, hadde hatt beskatningsrett som 

kirkelige «kommuner», og at Kyrkomötet hadde vært tillagt formell lovgivningsmyndighet på 

det kirkelige området. Utgangspunktet for forslagene var prinsippbeslutningen om endrede 

relasjoner mellom staten og Svenska kyrkan som riksdagen fattet i 1995.  

Med Lag (1998:1593) om trossamfund ble det innført en ny rettslig form eller status 

(«associationsform») som benevnes «registrerat trossamfund». Med trossamfunn i lovens 

forstand menes «en gemenskap för religiös verksamhet, i vilken det ingår att anordna 

gudstjänst» (§ 2). Sekulære livssynsorganisasjoner, slik som Human-Etisk Forbunds 

søsterorganisasjon, Humanisterna, kan ikke få status som registrert trossamfunn. 

Med registreringen følger blant annet status som rettssubjekt: I loven § 9 heter det at «[e]tt 

trossamfund som har registrerats enligt 7 § får förvärva rättigheter och ta på sig skyldigheter 

samt föra talan vid domstol och andra myndigheter» (ikke-registrerte trossamfunn som 

oppfyller de formelle kravene til organisasjonsdannelse, kan også få status som rettssubjekt, 

men ikke etter lag om trossamfund).  

Etter loven § 5 er Svenska kyrkan og trossamfunn som registreres i samsvar med loven, 

«registrerte trossamfunn». Selvstendige organisatoriske deler av registrerte trossamfunn kan 

også etter loven § 13 registreres og med det gis samme rettslige status. Svenska kyrkans 

menigheter, kyrkliga samfälligheter (sammenslutninger av menigheter) og bispedømmer er 

etter loven § 13 organisatoriske deler av Svenska kyrkan.  

For å bli registrert må trossamfunnet ha statutter med bestemmelser om dets formål og om 

hvordan det tas avgjørelser i samfunnet, samt et styre eller tilsvarende organ. Videre må 

trossamfunnets navn være egnet til å skille virksomheten fra andres. Loven fastslår også at 

aksjeselskap, økonomiske foreninger og stiftelser ikke kan registreres etter loven. 

Kammarkollegiet, som er et forvaltningsorgan under Finansdepartementet, avgjør saker om 

registrering av trossamfunn og fører registeret over trossamfunn.  

Det er videre gitt en egen kortfattet rammelov om Svenska kyrkan. Hovedinnholdet i Lag 

(1998:1591) om Svenska kyrkan er at kirken og dens bispedømmer, menigheter og 

sammenslutninger av menigheter har selvstendig rettslig handleevne. Det er fastsatt at 

Svenska kyrkan er en «öppen folkkyrka, som i samverkan mellan en demokratisk organisation 

och kyrkans ämbete bedriver en rikstäckande verksamhet» (2 §). Videre inneholder loven 

blant annet bestemmelser om grunnleggende organisatoriske forhold – om bispedømmene og 

kirkemøtet, og om kirkelig eiendom. Loven fastslår også at den som tilhører kirken, skal 

betale lokal og regional kyrkoavgift (medlemsavgift). Beslutningsmyndigheten om lokal og 

regional avgift ligger etter loven hos henholdsvis menighetene og bispedømmene.  

Lag om trossamfund § 16 gir Svenska kyrkan rett til statlig hjelp med blant annet å fastsette 

og inndrive kyrkoavgiften fra dem som tilhører kirken. Regjeringen kan beslutte at også andre 

registrerte trossamfunn skal få slik bistand.  
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Lag (1999:932) om stöd till trossamfund har som formål å skape forutsetninger for at 

registrerte trossamfunn utenom Svenska kyrkan kan drive en aktiv og langsiktig religiøs 

virksomhet i form av gudstjenester, sjelesorg, undervisning og omsorg.  

I Förordning om statsbidrag till trossamfund er trossamfunn definert som «en 

sammanslutning för religiös verksamhet i vilken det ingår att anordna gudstjänst, eller en 

grupp av samverkande församlingar eller trossamfund (samverkansorgan)».  

Etter loven er det bare trossamfunn som bidrar til å opprettholde og styrke de grunnleggende 

verdiene som samfunnet hviler på, og som er stabilt og har en egen livskraft, som kan få 

statsstøtte. I Tillämpningsföreskrifter för statsbidrag till trossamfund er det fastsatt nærmere 

regler om vilkår for støtte, blant annet må trossamfunnet ha hatt virksomhet i Sverige i minst 

fem år, det må betjene minst 3000 personer (samfunn som er en del av et stort internasjonalt 

trossamfunn, kan få unntak fra kravet), virksomheten skal i hovedsak være finansiert av 

medlemmer som er bosatt i Sverige, og trossamfunnet må disponere lokaler for sin 

virksomhet. For at en person skal anses betjent av trossamfunnet og dermed som en 

«bidragsgrundande person» (tilskuddsutløsende person), stiller forskriftene krav om at 

vedkommende er et medlem som er innført i trossamfunnets register eller er en registrert, 

jevnlig deltaker i trossamfunnets aktiviteter.  

Regjeringen avgjør hvilke trossamfunn og sammenslutninger som kan få statsstøtte. I dag er 

det 22 støtteberettigede trossamfunn og sammenslutninger av trossamfunn, som alle er listet 

opp i ovennevnte forordning.  

Statsstøtte kan etter loven gis i to former: som direkte tilskudd og som bistand til innkreving 

av medlemsavgift. Ved fordeling av direkte tilskudd skal det tas i betraktning om 

trossamfunnet får bistand til innkreving av medlemsavgift.  

Forordningen om statstilskudd skiller mellom tre typer tilskudd: organisasjons-, virksomhets- 

og prosjekttilskudd.  

Organisasjonstilskudd gis til trossamfunn og forsamlinger for at de skal kunne drive en aktiv 

og langsiktig innrettet religiøs virksomhet sentralt og lokalt. Formålet med tilskudd til lokal 

virksomhet er å sette forsamlinger i stand til å holde gudstjenester, gi sjelesorg samt drive 

undervisning og omsorg. Tilskudd til sentral virksomhet skal ikke overstige 10 pst. av 

trossamfunnets samlede organisasjonstilskudd i løpet av ett år. Mottar trossamfunnet statlig 

bistand til innkreving av medlemsavgift, skal statens kostnader ved innkrevingen trekkes fra 

organisasjonstilskuddet.    

Virksomhetstilskudd gis til bestemte teologiske utdanninger og til åndelig omsorg i sykehus.  

Prosjekttilskudd gis til forsamlinger som behøver midlene for å kunne holde lokaler til 

religiøs virksomhet. Tilskudd til lokaler kan gis til anskaffelser gjennom nybygg eller kjøp av 

lokaler, til ombygging eller istandsetting av lokaler, til tilpassing for personer med nedsatt 

funksjonsevne, og til sikkerhetstiltak.  

Trossamfunn og forsamlinger som i hovedsak betjener innvandrere, kan få prosjekttilskudd i 

maksimum tre år for å bygge opp en sentral eller lokal virksomhet i Sverige. Videre kan det 

gis prosjekttilskudd til utdanning og videreutdanning av personell i trossamfunn som mangler 

utdanningsinstitusjoner i Sverige. 
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Tilskuddsordningene for trossamfunnene utenom Svenska kyrkan ble inntil nylig forvaltet av 

en nemnd, Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST). Organisasjonsformen ble 1. juli 

2017 endret fra nemnd til enrådighetsmyndighet (ledes av en direktør). Organet fikk samtidig 

et nytt navn: Myndigheten för stöd till trossamfund. I tillegg til å forvalte forannevnte 

tilskuddsordninger skal organet være et ekspertorgan og fremme dialog mellom staten og 

trossamfunnene.  

Ifølge SST ble det i 2015 utbetalt totalt ca. 92,6 millioner svenske kroner i statstilskudd til 

trossamfunnene og sammenslutningene. Samlet var det 795 482 «bidragsgrundande 

personer». Den samlede statstilskuddet i 2015 tilsvarte dermed i snitt om lag 116 svenske 

kroner per tilskuddsutløsende person.  

På grunn av tilskuddsordningenes innretning får ikke samtlige trossamfunn det samme beløpet 

per tilskuddsutløsende person. Beløpene varierer også innen den enkelte tilskuddstypen. For 

eksempel mottok Evangeliska Frikyrkan et organisasjonstilskudd på  

3 518 544 svenske kroner i 2015, hvilket utgjorde 176 kroner per tilskuddsutløsende person. 

Pingströrelsens organisasjonstilskudd var til sammenligning på 77 kroner per 

tilskuddsutløsende person. 

Statlig bistand til innkreving av medlemsavgift i Svenska kyrkan og andre registrerte 

trossamfunn er særskilt regulert i Lag (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.  

Flere av de tilskuddsberettigede trossamfunnene er omfattet av ordningen med statlig 

innkreving av medlemsavgiften. Medlemsavgiften fastsettes av de enkelte trossamfunnene og 

betales fullt ut av de enkelte medlemmene. Vanligvis velger trossamfunnene samme 

prosentsats som Svenska kyrkan, det vil si 1 pst. av inntekten. De statlige skattemyndighetene 

sørger for at medlemsavgiften blir innkrevd, og dekker utgiftene i den forbindelse. Andre 

registrerte trossamfunn enn Svenska kyrkan må fremlegge skriftlig samtykke fra personene 

medlemsavgiften skal innkreves fra. Samtykket skal både gjelde plikten til å betale avgiften 

og at staten skal innkreve den. Inneholder trossamfunnets statutter regler om plikt til å betale 

avgift til trossamfunnet under ordningen som gjelder for skatter og avgifter etter 

skatteförfarandelagen, anses medlemmet å ha samtykket. Svenska kyrkan og de øvrige 

trossamfunnene må hvert år innlevere til Skatteverket opplysningene som er nødvendige for 

innkrevingen, dvs. hvem som er forpliktet til å betale kyrkoavgift etter loven om Svenska 

kyrkan, eller som har eller anses å ha samtykket til å betale medlemsavgift til trossamfunnet, 

på et medium for automatisk databehandling. 

Rettstvist om statens avslag på Jehovas Vitners søknad om støtte har vært ført fram til 

Sveriges høyeste forvaltningsdomstol. Blant annet på bakgrunn av dette ble det 30. juni 2016 

iverksatt et arbeid for utrede et nytt regelverk om statstøtte til trossamfunn med «förtydligade 

krav på demokratiske värderingar». Utredningen skal legges fram i januar 2018.  

5.2 Finland 

Grunnloven fastslår i § 11 at enhver har religionsfrihet, og at friheten innbefatter «rätten att 

bekänna sig till och utöva en religion, rätten att ge uttryck för sin övertygelse och rätten att 

höra till eller inte höra till ett religiöst samfund». Videre heter det at «[i]ngen är skyldig att 

mot sin övertygelse ta del i religionsutövning».  

To kirker har tradisjonelt hatt en særlig stilling og kan betegnes som Finlands folkekirker: 

Den evangelisk-lutherska kyrkan og Ortodoxa kyrkosamfundet. Nær 75 pst. av befolkningen 
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tilhører førstnevnte, mens ca. 1 pst. tilhører sistnevnte (2015). Grunnloven og annen 

lovgivning gir de to kirkene en særskilt tilknytning til staten ved at de har offentligrettslig 

status (øvrige trossamfunn kan kun oppnå privatrettslig status). 

Etter den finske grunnloven § 76 fastsettes «bestämmelser om den evangelisk-lutherska 

kyrkans organisation och förvaltning» i kyrkolagen. Kirkeloven er omfattende, men gir kirken 

stor grad av selvstyre. Kirkemøtet har initiativrett når det gjelder endring i kirkeloven. Det 

innebærer at riksdagen bare kan slutte seg til eller avvise de endringsforslag som kirkemøtet 

vedtar. Finsk kirkerett har samme inndeling som den svenske med en kirkelov og en mer 

indrekirkelig kirkeordning. Vesentlig på grunn av den omtalte initiativretten, er imidlertid den 

finske kirkeloven betydelig større og mer detaljert enn den svenske. Den evangelisk-lutherske 

kirken har beskatningsrett hjemlet i kirkeloven. Lignende lovgivning finnes også for den 

ortodokse kirken, men ikke med tilsvarende initiativrett.  

Medlemmene i de to folkekirkene betaler en kyrkoskatt på 1–2 pst. av inntekten (skattesatsens 

størrelse varierer menighetene imellom), som staten krever inn sammen med inntektsskatten. 

En liten del av kirkeskatten går til dekning av statens innkrevingskostnader. For å slippe 

skatten må en melde seg ut av kirken. 

I forbindelse med grunnlovsreformen i år 2000 ble det gjort endringer i bestemmelsene om 

kirker og trossamfunn. Presidenten utnevner ikke lenger biskoper. Religionslovgivningen ble 

endret slik at det ble gjennomført større grad av likebehandling av alle trossamfunn.  

Formålet med religionsfrihetslagen er å «trygga utövandet av den religionsfrihet som 

föreskrivs i grundlagen». Etter loven kan andre trossamfunn enn folkekirkene søke om å bli 

registrert og dermed få adgang til å søke om vigselsmyndighet og økonomisk støtte fra staten. 

Støtten beregnes på grunnlag av trossamfunnets medlemstall. Ikke-religiøse livssynssamfunn 

kan ikke bli registrert etter loven.  

Loven stiller krav til registrerte trossamfunns formål, som skal være å «ordna och stöda den 

individuella, gruppbaserade samt offentliga verksamhet som hör till bekännandet och 

utövandet av religion och som baserar sig på trosbekännelse, skrifter som betraktas som 

heliga eller på andra sådana särskilt angivna inarbetade grunder för verksamheten som 

betraktas som heliga».Videre heter det i loven at trossamfunnet skal realisere formålet «med 

respekt för de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna». 

Trossamfunnet kan ikke ha økonomisk vinning som formål eller i hovedsak drive økonomisk 

virksomhet.  

For å bli registrert må trossamfunnet ha minst 20 medlemmer over 18 år og en  

samfundsordning (vedtekter/statutter). Loven stiller spesifikke krav til hva statuttene skal 

inneholde eller omhandle, deriblant trossamfunnets formål og virksomhet, hvordan 

medlemmer opptas, utøvelse av beslutningsmyndighet i trossamfunnet, antall 

styremedlemmer, plikt til å betale medlemsavgift, statuttendringer og oppløsning.  

Trossamfunnet må også ha en «styrelse med en eller flera medlemmar». Loven stiller flere 

formelle krav til styringsorganet: «Den som är omyndig eller försatt i konkurs kan inte vara 

styrelsemedlem. Styrelsen har en ordförande. Ordföranden och minst hälften av styrelsens 

övriga medlemmar skall ha hemort i Finland, om inte undervisningsministeriet beviljar 

tillstånd att avvika från detta.» Det er også et registreringsvilkår at trossamfunnets navn klart 

skiller seg fra navnene til trossamfunn som allerede er registrert, og at navnet ikke er 

misvisende.  
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Patent- och registerstyrelsen avgjør saker om registrering av trossamfunn og fører registeret 

over trossamfunn. Før Patent- och registerstyrelsen fatter vedtak om registrering, skal det 

innhentes en uttalelse fra en sakkyndig nemnd nedsatt av Undervisningsministeriet. Nemnden, 

som består av tre medlemmer, skal uttale seg om hvorvidt formålet og virksomheten er i tråd 

med lovens krav. Blant nemndsmedlemmene skal det være «sakkunskap i fråga om religioner 

samt en samhällelig och en juridisk sakkunskap». Nemnden har et sekretariat bestående av 

tjenestemenn utpekt av Undervisningsministeriet.  

Med registreringen følger status som rettssubjekt: Ifølge lovens § 17 kan et registrert 

trossamfunn «förvärva rättigheter och ingå förbindelser samt uppträda som part vid domstol 

och hos andra myndigheter». 

Registrerte trossamfunn kan søke om årlige statstilskudd til sin virksomhet. Tilskuddet 

beregnes på grunnlag av medlemstall. Undervisnings- og kulturministeriet opplyser blant 

annet følgende om tilskuddet: 

Understöd beviljas registrerade religionssamfund på kalkylmässiga grunder som baserar sig på 

medlemsantalet. Bidrag beviljas dock inte till sådana samfund som de facto inte har någon 

verksamhet eller bedriver verksamhet i synnerligen liten skala. 

Statsunderstödet får inte vara samfundets enda eller huvudsakliga finansieringskälla. Största 

delen av finansieringen bör komma från andra källor, till exempel från medlemsavgifter, 

donationer eller egen medelanskaffning.   

23 trossamfunn fikk tilskudd i 2016. Tilskuddene utgjorde til sammen 532 000 euro eller ca. 5 

millioner norske kroner. Beløpet tilsvarer ca. 6 kroner per medlem (i 2015). 

Etter religionsfrihetslagen er det forbudt å være medlem i flere registrerte trossamfunn 

samtidig, og opplysninger om medlemskap i trossamfunn registreres i folkeregisteret. 

Medlemsregisterføring i folkekirkene og i de registrerte trossamfunnene er regulert i en egen 

lov, Lag om trossamfundens medlemsregister. 

5.3 Danmark 

Etter den danske grunnloven § 4 er «Den evangelisk-lutherske kirke […] den danske 

folkekirke og understøttes som sådan af staten». Etter § 66 ordnes «Folkekirkens forfatning 

[…] ved lov». Denne bestemmelsen har ikke ledet til at det ved lovgivning er etablert egne 

organer for ledelse av kirken på nasjonalt nivå. De alminnelige øverste statsorganene er derfor 

også de øverste myndigheter i kirkelige anliggender. Danmark har ikke en kirkelov; 

folkekirkens forhold reguleres i alminnelig rett og ved 17 særlige lover. 

Grunnloven § 67 slår fast at borgerne har rett til «at forene sig i samfund for at dyrke gud på 

den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages som strider 

mod sædeligheden eller den offentlige orden». Etter grunnloven § 69 ordnes de «fra 

folkekirken afvigende trossamfunds forhold […] ved lov». Slik lovgivning foreligger ikke, 

men regler for andre trossamfunn er utformet gjennom retningslinjer fra Kirkeministeriet og 

gjennom religionspolitisk praksis. 

Etter grunnlovens § 68 er ingen «pligtige at yde personlige bidrag til nogen anden 

gudsdyrkelse end den, som er hans egen».  

Folkekirkens utgifter dekkes gjennom skattlegging av kirkens medlemmer og ved 

statstilskudd (til lønn, pensjon og bevaringsverdige kirker). Utgiftene til innkrevingen av 
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kirkeskatt dekkes av staten. Den kirkelige beskatningen består dels av landsligning, dels av 

lokal ligning. Ved overføringer til og fra «fællesfondet» og ved fordelingen av statstilskuddet 

utjevnes de økonomiske forskjellene mellom lokalmenighetene.  

Andre trossamfunn enn folkekirken får verken støtte til innkreving av medlemsavgift eller 

direkte statstilskudd. «[E]n gruppe af myndige borgere (dvs. over 18 år), som tilhører en 

bestemt religion», kan imidlertid søke om godkjenning som trossamfunn og dermed få tildelt 

visse oppgaver og rettigheter. Det gjelder vigselsmyndighet, fritak for selskaps- og 

eiendomsskatt, skattefradrag for medlemmer som betaler til trossamfunnet, og 

innreisetillatelse for utenlandske forkynnere. Søknadene avgjøres av Kirkeministeriet. Rundt 

160 trossamfunn har statlig godkjenning. 

Trossamfunn som ønsker godkjenning, må fylle en rekke vilkår. Vilkårene, som opprinnelig 

ble fastlagt i forabeidene til ekteskapsloven, er nedfelt i retningslinjer utarbeidet av Det 

Rågivende Udvalg vedr. Trossamfund. I retningslinjene heter det at «[b]egrebet ‘trossamfund’ 

består […] af to dele, nemlig ‘tro’, som er specificeret som ‘gudsdyrkelse ... efter en nærmere 

udformet lære’ og ‘samfund’, som er nærmere bestemt som en sammenslutning eller 

forsamling (og hverken en ‘bevægelse’ eller ‘filosofisk forening’), hvis primære formål er 

‘gudsdyrkelse (kult) efter en nærmere udformet lære og ritus’».  

Ifølge retningslinjene innebærer definisjonen blant annet at det må foreligge en 

trosbekjennelse eller annen tekst som oppsummerer eller henviser til religionens læregrunnlag 

og/eller -tradisjon, og at det må være snakk om en felles tro som gir retningslinjer for 

menneskers handlinger, og som utrykkes gjennom ritualer. Videre må samfunnet ha en «en 

sådan organisatorisk struktur, at det kan danne et tilgængeligt grundlag for offentlig kontrol 

og godkendelse». Det skal foreligge vedtekter som «kan gøres til genstand for vurdering efter 

dansk retsopfattelse», og «vedtægtsmæssigt udpegede repræsentanter, som kan stå til ansvar 

over for myndighederne». Samfunnet må også ha «formelt medlemskab med retningslinjer for 

såvel optagelse af medlemmer som for såvel frivilligt som ufrivilligt ophør af medlemskab».  

Videre betraktes det som en forutsetning at godkjente trossamfunn «respekterer 

menneskerettighederne, navnlig religions- og trosfrihed, herunder retten til at skifte religion 

eller til at fravælge religiøs tilknytning».  

Trossamfunn må ha minst 150 myndige medlemmer (over 18 år) for å bli godkjent. Grupper 

innen verdensreligionene, dvs. kristendom, jødedom, hinduisme, buddhisme og islam, kan 

søke om godkjenning som menighet. En menighet må bestå av minst 50 myndige medlemmer, 

men det kan gjøres unntak for menigheter i tynt befolkete områder. 

Kirkeministeriet videresender søknader om godkjenning av trossamfunn og menigheter til Det 

Rågivende Udvalg vedr. Trossamfund. Utvalget vurderer søknadene og gir en innstilling om 

utfallet til ministeriet, som deretter treffer en avgjørelse. Det rådgivende utvalget har fire 

medlemmer som er «uvildige og sagkyndige og repræsenterer ikke noget bestemt 

trossamfund, ej heller den danske folkekirke». Utvalgsmedlemmene er sakkyndige innenfor 

religionsvitenskap, teologi og rettsvitenskap. 

I desember 2014 ble det nedsatt et offentlig utvalg, Trossamfundsudvalget, som fikk i mandat 

å utrede en «sammenhængende lovregulering af forholdene for andre trossamfund end 

folkekirken». Utredningen ble avgitt i mars 2017. Utvalget la fram forslag til en ny lov, Lov 

om trossamfund uden for folkekirken. Lovforslaget inneholder en definisjon av begrepet 

trossamfunn samt regler om blant annet trossamfunnenes grunnleggende friheter og 
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rettigheter, statlig godkjenning av trossamfunn, tilsyn og tilbakalling av godkjenning, 

vigselsmyndighet, fradragsrett for gaver til trossamfunn og oppholdstillatelse for utenlandske 

forkynnere. Utvalget foreslo følgende vilkår for å få status som godkjent trossamfunn: 

Et trossamfund registreres som anerkendt trossamfund, såfremt det: 

1) Har mindst 50 myndige medlemmer, der enten har fast bopæl i Danmark eller dansk 

indfødsret, 

2) ikke opfordrer til eller foretager noget, der strider mod bestemmelser i lov eller 

bestemmelser fastsat i medfør af lov, og 

3) er organiseret i overensstemmelse med principper om medlemsdemokrati og 

ligebehandling, herunder ligestilling mellem kønnene. 

5.4 Island 

Den islandske grunnloven fastslår i artikkel 62 at Den evangelisk-lutherske kirke skal være 

Islands folkekirke, og at den som sådan skal støttes og beskyttes av staten. I henhold til 

artikkelens andre ledd kan dette endres ved lov. Det er imidlertid fastsatt i artikkel 79 at en 

slik lovendring skal gjøres til gjenstand for folkeavstemning.  

Retten til religionsfrihet er nedfelt i grunnlovens artikler 63 og 64. Artikkel 63 gir alle rett til å 

danne religiøse foreninger og til å utøve sin religion. I artikkel 64 er det blant annet fastslått at 

enhver er fri til å stå utenfor religiøse foreninger, og at ingen skal være forpliktet til å gi noen 

form for personlig støtte til en religiøs forening som vedkommende ikke er medlem av. 

Kirkeloven er omfattende, men anses likevel som en rammelov. Lovgivningen definerer Den 

evangelisk-lutherske kirke som et selvstendig trossamfunn og som en egen juridisk enhet med 

eiendomsrett. Det årlige kirketinget er ifølge loven den øverste kirkelige myndighet, noe 

Alltinget var tidligere.  

Den evangelisk-lutherske kirke og andre, registrerte tros- og livssynssamfunn får et årlig 

statstilskudd beregnet ut fra antall medlemmer over 16 år (den religiøse myndighetsalderen på 

Island). En andel av inntektsskatten til medlemmene over 16 år (samme sum for alle) fordeles 

videre som tilskudd. I 2016 var beløpet på 898 islandske kroner per måned, hvilket tilsvarer 

ca. 792 norske kroner i året.  

Staten yter i tillegg en særskilt økonomisk støtte til folkekirken. Den evangelisk-lutherske 

kirke mottar blant annet statlige midler via to fond. Fondsmidlene utgjør ca. 30 pst. av 

tilskuddet til kirken under ovennevnte, generelle ordning. Fra fondet for kirkelige anliggender 

får kirken midler til kirketinget, kirkerådet, bispegården, kirkens familierådgivning, 

koraktiviteter, musikkutdanning m.m. Fra fondet for utjevning mellom soknene får kirken 

midler som skal jevne ut forholdet mellom ulike kirkesokn og tilrettelegge for etablering av 

nye sokn. Mange av folkekirkens prester er statsansatte med lønn betalt direkte fra staten.  

For å komme inn under ovennevnte ordning med statstilskudd etter medlemstall, og for å 

kunne søke om vigselsmyndighet, må andre tros- og livssynssamfunn enn folkekirken være 

registrert etter Lög um skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög (lov om registrerte trossamfunn og 

livssynssamfunn).  

Lenge var det bare trossamfunn (religiøse) som kunne bli registrert, men ved en lovendring i 

2013 ble den utvidet til også å omfatte livssynssamfunn (sekulære).  
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Loven oppstiller flere vilkår for registrering. Tros- eller livssynssamfunnet må være 

veletablert, aktivt og stabilt. Det kan ikke ha et formål som er lovstridig eller skadelig for god 

moral eller offentlig orden. Samfunnet må videre ha en kjerne av medlemmer som deltar i 

dets aktiviteter og støtter dets verdier. Loven forutsetter også at tros- eller livssynssamfunnet 

utfører visse handlinger, for eksempel begravelser, vigsler, dåp, konfirmasjon, navnefest eller 

lignende. Det er i tillegg forskriftsfestet et krav om minst 25 medlemmer i samfunnet. 

Søknader om registrering av tros- og livssynssamfunn avgjøres av Innenriksdepartementet. 

Registreringssøknadene forelegges en rådgivende komite eller nemnd med fire medlemmer 

utnevnt av innenriksministeren etter nominasjoner fra det juridiske fakultetet, det 

samfunnsvitenskapelige og humanistiske fakultetet, det teologiske og religionsvitenskapelige 

fakultetet og fra det historiske og filosofiske fakultetet ved Universitetet på Island. 

Medlemmet fra det juridiske fakultetet leder komiteen og har dobbeltstemme ved 

stemmelikhet.  

I 2015 utgjorde de samlede statlige overføringene til Den evangelisk-lutherske kirke 5,11 

milliarder islandske kroner, tilsvarende ca. 420 millioner norske kroner. Statens tilskudd til 

andre tros- og livssynssamfunn beløp seg til totalt 324 millioner islandske kroner (ca. 27 

millioner norske kroner).  

Medlemskap i Den evangelisk-lutherske kirke og registrerte tros- og livssynssamfunn 

registreres i det islandske folkeregisteret. Opplysningene danner grunnlag for tildelingen av 

tilskudd til tros- og livssynssamfunnene. Det er kun mulig å være registrert som medlem i ett 

tros- eller livssynssamfunn (inklusive Den evangelisk-lutherske kirke) om gangen. Det er 

mulig å melde seg inn i og ut av tros- og livssynssamfunn via folkeregisteret. På 

folkeregisterets nettsider er det lagt til rette for elektronisk inn- og utmelding. 
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6. GRUNNLAG, RAMMER OG MÅL FOR RETTSLIG REGULERING OG 

FINANSIERING AV TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 

6.1 Innledning  

Som framstillingen i kapittel 3 har vist, er den rettslige reguleringen av tros- og 

livssynssamfunn i Norge utviklet over en lang periode, og de gjeldende ordningene har sin 

historiske bakgrunn i Grunnlovens opprinnelige statskirkesystem. Også 

finansieringsordningene for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn er bygget på 

den tidligere statskirkeordningen, supplert med et prinsipp om likebehandling. Det 

økonomiske støttesystemet til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke som vi har i 

dag, ble innført i 1969 (og 1981) som kompensatoriske ordninger. Det er grunnlag for å si at 

det er lang tradisjon for offentlig finansiering av Den norske kirke og andre tros- og 

livssynssamfunn i Norge, og at de gjeldende finansieringsordningene er unike sammenlignet 

med situasjonen i andre land. Dette har dels sammenheng med at det i motsetning til de øvrige 

nordiske landene ikke er noen kirkeskattordning i Norge. Den statlige og kommunale 

finansieringen av Den norske kirke har sammen med ønsket om kompensatorisk 

likebehandling ledet til en rettighetsregulering av tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn. 

Etter grunnlovsendringene i 2012, og etter at Den norske kirke er skilt ut fra staten som et 

selvstendig rettssubjekt fra 2017, er grunnlaget for statens regulering og finansiering av både 

Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn prinsipielt endret. Den nye bestemmelsen 

i Grunnloven § 16 foreskriver kontinuitet, men legger samtidig et nytt rettslig grunnlag og nye 

rammer for lovregulering og finansiering av tros- og livssynssamfunn. Den nye 

grunnlovsparagrafen signaliserer at statens fremste oppgave i tros- og livssynspolitikken 

fortsatt skal være å beskytte individuell og kollektiv tros- og livssynsfrihet. Ordlyden verner 

om "religionsutøvelse". Grunnlovsparagrafen er dessuten et uttrykk for at staten fortsatt har en 

aktivt støttende tros- og livssynspolitikk: Den norske kirke skal understøttes som folkekirke, 

og alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje.   

I tråd med dette forutsetter regjeringens politiske plattform at det offentlige fremdeles skal gi 

økonomiske tilskudd til Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. Den politiske 

plattformen sier videre at de økonomiske tilskuddene skal være basert på prinsippet om 

likebehandling, og at staten ikke skal bruke økonomiske virkemidler for å styre lovlig 

aktivitet i regi av tros- og livssynssamfunn.  

I dette kapitlet gjennomgås det overordnede rettslige rammeverket som forslag til ny 

lovgivning om tros- og livssynssamfunn, herunder finansieringsordninger, må forholde seg til. 

Departementet drøfter dessuten mål for den aktivt støttende tros- og livssynspolitikken og 

hvordan slike mål bør søkes realisert gjennom rettslig regulering og finansiering av tros- og 

livssynssamfunn.  

6.2 Rettslig rammeverk for statens tros- og livssynspolitikk 

6.2.1 Utgangspunkter 

Prinsippet om tros- og livssynsfrihet (religions- eller trosfrihet), og andre tilknyttede 

rettigheter som for eksempel organisasjonsfrihet og ytringsfrihet, er omhandlet i flere av de 

internasjonale menneskerettskonvensjonene som Norge har sluttet seg til. Særlig sentralt står 

beskyttelsen av tanke-, samvittighets- og religionsfriheten i Den europeiske 
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menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 9 og FN-konvensjonen om sivile og politiske 

rettigheter (SP) artikkel 18. Av spesiell betydning for temaene i dette høringsnotatet er 

dessuten diskrimineringsvernet, som har rettslig grunnlag i flere konvensjoner, blant annet i 

EMK artikkel 14, SP artikkel 26 og FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for 

diskriminering av kvinner (KDK). EMK, SP, KDK og dessuten Barnekonvensjonen (BK) er 

dessuten gjort til intern rett med forrang gjennom lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av 

menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven).  

Den sentrale, internrettslige rammebestemmelsen for statens tros- og livssynspolitikk er 

Grunnloven § 16. 

6.2.2 Nærmere om relevante konvensjoner og konvensjonsbestemmelser  

Den i vår sammenheng viktigste konvensjonsbestemmelsen om tros- og livssynsfrihet finnes i 

EMK artikkel 9, som i norsk oversettelse lyder:  

Artikkel 9. Tanke-, samvittighets- og religionsfrihet  

1. Enhver har rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet; denne rett omfatter 

frihet til å skifte sin religion eller overbevisning, og frihet til enten alene eller sammen med 

andre og såvel offentlig som privat å gi uttrykk for sin religion eller overbevisning, ved 

tilbedelse, undervisning, praksis og etterlevelse.  

2. Frihet til å gi uttrykk for sin religion eller overbevisning skal bare bli undergitt slike 

begrensninger som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfunn av hensyn 

til den offentlige trygghet, for å beskytte den offentlige orden, helse eller moral, eller for å 

beskytte andres rettigheter og friheter. 

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har i sin praksis framholdt at 

religionsfriheten, tankefriheten og samvittighetsfriheten er en forutsetning for et demokratisk 

samfunn, og at pluralismen som nødvendigvis må opptre i et demokratisk samfunn, er 

avhengig av denne rettigheten (se for eksempel Jehovas vitner i Moskva vs. Russland, dom 

10.06.2010, avsnitt 99).  

Tros- og livssynsfrihet omfatter både religion og sekulære livssyn. Staten har plikt til å 

respektere og til en viss grad sikre tros- og livssynsfriheten til alle som oppholder seg i landet. 

Tros- og livssynsfrihet innebærer både frihet fra tvang og frihet til religion. Den er også en 

kollektiv rettighet fordi tro og livssyn også er kollektive fenomener, ved at mennesker 

kommer sammen i fellesskap og handler sammen. Et tros- eller livssynssamfunn er dermed 

også beskyttet.  

EMK artikkel 9 krever at trossamfunn skal kunne organisere seg rettslig for å kunne stifte 

rettigheter og plikter på vegne av fellesskapet. Staten kan likevel sette vilkår om at 

samfunnene må organisere seg på bestemte måter, for eksempel for å kunne få tildelt 

vigselsmyndighet eller motta økonomisk støtte.  

Verken EMK eller andre konvensjoner pålegger staten å føre en "aktivt støttende tros- og 

livssynspolitikk". Staten står fritt til å avgjøre om den skal støtte tros- og livssynssamfunn 

økonomisk, men støtten til ulike tros- og livssynssamfunn må oppfylle eventuelle krav til 

objektivitet eller ikke-diskriminering som måtte følge av EMK artikkel 9 og artikkel 9 sett i 

sammenheng med artikkel 14, se nærmere nedenfor. Det er ikke konvensjonsstridig at staten 

bruker alminnelige skatter til å støtte tros- og livssynssamfunn selv om skatteinntekter da 
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brukes til å finansiere formål som vil være i strid med enkelte skattebetaleres overbevisning 

(se for eksempel EMD i saken C mot UK, 10358/83, avgjørelse 15.12.1983).  

Tros- og livssynsfriheten er ikke absolutt. Hovedregelen er at staten ikke skal gripe inn i 

trossamfunnenes indre organisering eller virksomhet, men staten kan gjøre inngrep i tros- og 

livssynsfriheten når andre tilstrekkelig tungtveiende hensyn gir grunn til det. Etter EMK 

artikkel 9 nr. 2 kan staten begrense friheten når det er nødvendig av hensyn til offentlig 

trygghet, offentlig orden, helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter. 

Inngrep må ha hjemmel i lov eller forskrift, og dessuten må inngrep være nødvendige i et 

demokratisk samfunn. Dette siste er et krav om forholdsmessighet (proporsjonalitet) mellom 

mål og midler. I EMD-praksis finnes eksempler på tilfeller der statlige inngrep kan være 

berettiget, for eksempel "polygamous or underage marriage … or a flagrant breach of gender 

equality" eller handlinger som påtvinges medlemmer av et trossamfunn mot deres vilje 

(Jehovas vitner i Moskva vs. Russland, avsnitt 119).  

Generelt er det lagt til grunn at en statskirkeordning ikke i seg selv er i strid med 

internasjonale menneskerettsbestemmelser som Norge er bundet av. Dette prinsippet ble 

senest bekreftet av Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i avvisningsavgjørelsen 

Ásatrúarfélagið mot Island (snr. 22897/08, avgjørelse 18.9.2012). EMK er heller ikke til 

hinder for at staten kan ha et særlig forhold til ett eller flere trossamfunn, uten at dette er 

karakterisert som en "statskirkeordning". Et slikt særlig forhold kan for eksempel komme til 

uttrykk gjennom særskilte finansieringsordninger eller særskilt lovgivning.  

EMK artikkel 14 gir vern mot å bli diskriminert på bakgrunn av blant annet tro eller livssyn. 

Artikkelen har følgende ordlyd:  

Artikkel 14. Forbud mot diskriminering  

Utøvelsen av de rettigheter og friheter som er fastlagt i denne konvensjon skal bli sikret uten 

diskriminering på noe grunnlag slik som kjønn, rase, farge, språk, religion, politisk eller annen 

oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, tilknytning til en nasjonal minoritet, eiendom, 

fødsel eller annen status. 

Flere vilkår må alle være oppfylt for at artikkel 14 skal komme til anvendelse, blant annet er 

inngangsvilkåret at forskjellsbehandlingen må gjelde en rettighet som er omhandlet i 

konvensjonen, eksempelvis artikkel 9. Det vil måtte vurderes konkret om for eksempel 

ulikheter i finanseringen av Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn er forenlige 

med EMK artikkel 9 jf. artikkel 14. Departementet viser i denne forbindelsen til de to 

grundige uttalelsene fra Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling som er tatt inn i 

henholdsvis Prop. 12 L (2015–2016) s. 7 flg. og Prop. 9 L (2016–2017) s. 11 flg.  

Departementet legger til grunn at det for drøftelsene i dette høringsnotatet ikke er nødvendig å 

gå nærmere inn i SP artiklene 18 og 26. Det vises ellers til de nevnte uttalelsene fra 

Lovavdelingen og Prop. 9 L (2016–2017) s. 40–41.  

Tros- og livssynsfrihet kan komme i konflikt med andre rettigheter som har vern etter andre 

konvensjonsbestemmelser. Diskrimineringsvernet er allerede nevnt, og i økende grad er det 

nødvendig å avveie den kollektive tros- og livssynsfriheten mot andre beskyttede rettigheter, 

for eksempel kvinners rett til vern mot diskriminering. Som nevnt har kvinner en særlig 

beskyttelse mot diskriminering i FNs kvinnekonvensjon. Den norske lovgivningen om vern 

mot diskriminering på grunnlag av kjønn er også utformet innenfor rammen av forpliktelser 

etter EØS-avtalen. FNs konvensjon om barnets rettigheter (BK) gir barn og unge under 18 år 
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et særlig menneskerettsvern. Barn har en selvstendig tros- og livssynsfrihet, men denne må 

blant annet avveies mot foreldreretten.  

Menneskerettighetene utgjør et sammenhengende system, og i ulike sammenhenger må en 

foreta vanskelige avveininger og vurdere ulike rettigheter og verdier opp mot hverandre. 

Internasjonale konvensjonsbestemmelser legger utvilsomt visse rammer for statens 

handlingsrom i slike avveiningsspørsmål. Men staten har en viss frihet (skjønnsmargin) til å 

regulere forholdet mellom stat og religion, mellom offentlige myndigheter og tros- og 

livssynssamfunn, og mellom ulike rettigheter og verdier. Dette betyr at menneskerettighetene 

ikke alltid gir klare svar i slike avveiningsspørsmål, og at det er rom for ulike politiske 

vurderinger innenfor rammen av menneskerettighetene.  

6.2.3 Nærmere om Grunnloven § 16 

6.2.3.1 Utgangspunkter 

Grunnloven § 16 har følgende ordlyd:  

Alle innbyggere i riket har fri religionsutøvelse. Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, 

forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten. Nærmere bestemmelser om 

Kirkens ordning fastsettes ved Lov. Alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje. 

Paragrafen inneholder for det første bestemmelsen om religionsfrihet (tros- og livssynsfrihet). 

Denne bestemmelsen må tolkes i samsvar med blant annet EMK artikkel 9, og departementet 

viser til framstillingen ovenfor. For det andre gir § 16 særlige bestemmelser om Den norske 

kirke. Den norske kirke skal forbli "Norges folkekirke" og understøttes "som sådan" av staten. 

Nærmere bestemmelser om kirkens ordning skal fastsettes ved lov. For det tredje heter det at 

alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje.  

Som nevnt ble Grunnloven § 16 vedtatt i 2012, som en oppfølging av det såkalte 

"kirkeforliket" mellom alle de politiske partiene på Stortinget i 2008. Forhistorien og 

forarbeidene til grunnlovsbestemmelsen gir noe tolkningshjelp. Lovavdelingen har i to 

uttalelser, jf. ovenfor, gått grundig inn i tolkningen av først og fremst bestemmelsens fjerde 

punktum om understøttelse av tros- og livssynssamfunn "på lik linje".  

6.2.3.2 Særlig understøttelse og lovregulering av Den norske kirke som folkekirke  

Statens plikt til å understøtte Den norske kirke som evangelisk-luthersk folkekirke må først og 

fremst være å legge de økonomiske, rettslige og organisatoriske forholdene til rette for at Den 

norske kirke "forblir" Norges folkekirke. Selv om statens plikt mot Den norske kirke må sees 

i sammenheng med bestemmelsens siste punktum om understøttelse av alle tros- og 

livssynssamfunn på lik linje, etablerer Grunnloven § 16 en særlig relasjon mellom staten og 

Den norske kirke. Staten har særskilte forventninger til Den norske kirke, og som en refleks 

av dette har staten også en særskilt understøttelsesplikt.  

Departementet legger til grunn at Grunnloven § 16 forplikter staten til understøttelse av Den 

norske kirke i form av offentlig finansiering, men at det må være opp til nærmere lovgivning 

og statsbudsjettet (og kommunebudsjettene) å konkretisere understøttelsens omfang og 

karakter, se nedenfor i punkt 6.3.4.  
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Videre forutsetter Grunnloven § 16 tredje punktum særskilt lovgivning om Den norske kirkes 

"ordning". Stortinget kan dermed gå lenger i å lovregulere Den norske kirke enn andre tros- 

og livssynssamfunn, men det vil være visse rammer for lovgivningsmyndigheten. Grunnloven 

§ 16 setter selv opp en skranke gjennom den saklige angivelsen "ordning", dvs. kirkens ytre 

organisering. Dessuten vil tros- og livssynsfriheten, sammen med andre relevante, 

menneskerettslige normer, være en generell skranke for lovgiveren. De rettslige grensene for 

Stortingets lovgivningsmyndighet, og for statens styring av Den norske kirke mer generelt, 

kan være vanskelige å bestemme presist. Etter departementets syn er det blant annet i lys av 

tredje punktum i § 16 naturlig at den særlige lovgivningen om Den norske kirke bygges ned i 

retning rammelovgivning. På den andre siden kan hensynet til kontinuitet og stabilitet, som 

grunnlovsbestemmelsen selv vektlegger ved ordet "forblir", være et argument for fortsatt 

lovgivning av et visst omfang, eller i alle fall om visse saksforhold. Lovgivningen vil 

antakelig kunne gå noe lenger inn i kirkelige forhold dersom Den norske kirke selv ber om 

eller gir tilslutning til konkret lovregulering. Utformingen av ny lovregulering for Den norske 

kirke må samtidig vurderes i lys av § 16 siste punktum om likebehandling (ikke-

diskriminering).  

Grunnloven § 16 tredje punktum forutsetter ikke at lovbestemmelser om Den norske kirke 

nødvendigvis må plasseres i en egen lov, slik tilfellet er i dag. Etter departementets syn bør 

særlige lovbestemmelser om Den norske kirke heller inngå i en felles lov for alle tros- og 

livssynssamfunn.  

6.2.3.3 Understøttelse av alle tros- og livssynssamfunn på lik linje 

Fra 2012 har Grunnloven inneholdt en bestemmelse som direkte angår statens forhold til 

andre tros- og livssynssamfunn enn Den norske kirke. Isolert sett gir ordlyden i § 16 fjerde 

punktum staten en plikt til lik understøttelse av alle tros- og livssynssamfunn, men 

bestemmelsen må leses i forlengelsen av statens særlige plikter overfor Den norske kirke. Hva 

slags organisasjoner eller virksomheter som omfattes av uttrykket "tros- og livssynssamfunn", 

er ikke entydig. Departementet legger til grunn at det må være opp til den alminnelige 

lovgivningen å nærmere definere hva som skal regnes som et tros- eller livssynssamfunn, 

herunder om det skal settes vilkår for registrering, for økonomisk støtte eller lignende, jf. også 

ovenfor om EMK artikkel 9.  

Det framgår av forarbeidene (St.meld. nr. 17 (2007–2008) s. 73–74) at Grunnloven § 16 

fjerde punktum skal understreke statens ansvar for å føre en aktivt støttende tros- og 

livssynspolitikk. Samtidig framheves det at bestemmelsen ikke er slik å forstå at den etablerer 

et grunnlovbeskyttet rettskrav på at finansieringsordningene i framtiden skal være som de var 

på tidspunktet for grunnlovsendringen. Lovavdelingen har blant annet uttalt følgende om 

hvordan bestemmelsen i § 16 fjerde punktum må tolkes (Prop. 9 L (2016–2017) s. 15):  

Det ligger i grunnlovsbestemmelsen, lest i lys av forarbeidene, at staten har et «ansvar» for å 

føre en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk. Hva dette rettslig sett nærmere innebærer, kan 

være uklart. «Understøttelse» kan skje gjennom tildeling av materielle goder, herunder 

økonomisk støtte, men det kan også skje på andre måter. Det ligger nær å si at 

grunnlovsbestemmelsen, lest i lys av forarbeidene, bygger på en forutsetning om at staten ikke 

helt kan la være å bidra materielt, herunder i form av tilskudd, til de ulike tros- og 

livssynssamfunnenes virksomhet. På dette punktet kan Grunnloven § 16 sies å bygge på en 

annen tilnærming enn EMK artikkel 9.  
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Slik vi ser det, fører ordlyden i § 16 fjerde punktum og forarbeidene videre til at staten i sin 

finansiering av ulike tros- og livssynssamfunn har plikt til å oppfylle visse grunnleggende krav 

til likebehandling av de ulike samfunnene. Dette kravet til likebehandling gjelder også for 

spørsmålet om tilskudd til ulike tros- og livssynssamfunn. Verken ordlyden i Grunnloven § 16 

fjerde punktum eller forarbeidene sier noe mer konkret om hva som ligger i et slikt krav til 

likebehandling. Etter vårt syn følger det neppe mer av bestemmelsen enn at staten har et ansvar 

for ikke å diskriminere ulike tros- og livssynssamfunn. Dette må etter vårt syn blant annet 

innebære at forskjellsbehandling som forfølger lovlige formål og som har en objektiv og rimelig 

begrunnelse, normalt vil være forenlig med grunnlovsbestemmelsen. Bestemmelsen må dessuten 

ses i lys av de øvrige bestemmelsene som finnes i § 16 første til tredje punktum: dels et generelt 

utgangspunkt om religionsfrihet for alle, dels en anerkjennelse av at Den norske kirke fortsatt 

har en særlig stilling. På dette punktet har vi med andre ord vanskelig for å se at Grunnloven § 

16 fjerde punktum, på det området den gjelder, bygger på en grunnleggende annen tilnærming 

enn det som følger av de internasjonale konvensjonene. Vi viser særlig til drøftelsen foran av 

EMK artikkel 9, samt artikkel 9 og artikkel 14 sett i sammenheng. …  

Forbudet mot diskriminering etter Grunnloven § 16 fjerde punktum gjelder ved «understøttelse» 

av tros- og livssynssamfunn, herunder gjennom tildeling av tilskudd. Hva begrepet 

«understøttelse» nærmere omfatter i rettslig sammenheng, er det ikke nødvendig å utdype her. 

Tildeling av økonomiske midler over statsbudsjettet vil uansett klart nok være omfattet.  

Det kravet til likebehandling (ikke-diskriminering) som Grunnlovens § 16 fjerde punktum 

oppstiller, må gjelde både i forholdet mellom Den norske kirke og de øvrige tros- og 

livssynssamfunnene, og mellom de øvrige tros- og livssynssamfunnene innbyrdes. Dette følger 

av ordlyden, og det kommer særskilt til uttrykk i St.meld. nr. 17 (2007–2008) s. 73 med sikte på 

relasjonen mellom Den norske kirke og de øvrige tros- og livssynssamfunnene.  

I tråd med dette legger departementet til grunn at staten etter Grunnloven § 16 er rettslig 

forpliktet til å materielt understøtte tros- og livssynssamfunnenes virksomhet, også med 

økonomisk støtte. Som det framgår av Lovavdelingens uttalelse, legger Grunnloven § 16 på 

dette punktet mer vidtgående plikter på staten enn det som følger av 

konvensjonsforpliktelsene. Samtidig vil departementet hevde at staten har et betydelig rom til 

å vurdere hvilket nivå den økonomiske støtten skal ligge på, og hvordan støtten skal innrettes.  

Kravet om understøttelse på lik linje i § 16 fjerde punktum må, slik Lovavdelingen uttaler, 

forstås som et forbud mot diskriminering, både mellom Den norske kirke og øvrige tros- og 

livssynssamfunn og mellom de øvrige tros- og livssynssamfunnene. Dette innebærer at staten 

må ivareta visse grunnleggende krav til likebehandling av ulike tros- og livssynssamfunn, slik 

at eventuell forskjellsbehandling av tros- og livssynssamfunn som "forfølger lovlige formål 

og som har en objektiv og rimelig begrunnelse, normalt vil være forenlig med 

grunnlovsbestemmelsen". I dette ligger blant annet at økonomisk likebehandling av tros- og 

livssynssamfunn ikke nødvendigvis må skje på den måten som er foreskrevet i dagens 

tilskuddsordninger for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn, der medlemstall i 

Den norske kirke og i andre tros- og livssynssamfunn utgjør sentrale faktorer. Også andre 

kriterier vil kunne bringes inn i en vurdering av hva som er rimelig og legitim likebehandling. 

Dette gjelder både når en skal ta stilling til hva som er nødvendig likebehandling mellom Den 

norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn, og når en skal vurdere kravet til 

likebehandling mellom de øvrige tros- og livssynssamfunnene innbyrdes. Lovavdelingen har 

for eksempel uttalt følgende (Prop. 9 L (2016–2017) s. 20):  

Vi kan ikke utelukke at en grunnleggende annen innretning av det samlede tilskuddssystemet i 

praksis kan føre til en annen forholdsmessig fordeling av tilskudd mellom ulike tros- og 
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livssynssamfunn, og at ordningen vil kunne være fullt ut lovlig (grunnlovmessig). Det 

diskrimineringsforbudet som ligger i Grunnloven § 16 fjerde punktum kan åpne for ulike utfall i 

så måte. 

6.3 Mål for rettslig regulering og finansiering av tros- og livssynssamfunn 

6.3.1 Innledning 

Statens fremste oppgave i tros- og livssynspolitikken skal være å sikre individuell og kollektiv 

tros- og livssynsfrihet. Tros- og livssynsfriheten er ikke bare en rett til å ha en overbevisning, 

men også til å praktisere sin overbevisning individuelt eller i fellesskap med andre. Det betyr 

at også den rettslige reguleringen av tros- og livssynssamfunn skal bidra til å beskytte og sikre 

tros- og livssynsfriheten.  

Som nevnt ovenfor, er den individuelle og kollektive tros- og livssynsfriheten ikke uten 

begrensninger. Tros- og livssynsfriheten kan kollidere med andre tungtveiende interesser, 

noen ganger også andre menneskerettslig beskyttede rettigheter. Derfor må staten også veie 

ulike rettigheter og interesser mot hverandre i utformingen av regelverk for tros- og 

livssynssamfunn, og i annen relevant lovgivning, men terskelen for inngrep i tros- og 

livssynsfriheten skal være høy.  

Gjennom Grunnloven § 16 har staten påtatt seg en forpliktelse til fortsatt positiv 

understøttelse av Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn, blant annet gjennom 

offentlig finansiering. Offentlig støtte til Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn 

har lang tradisjon i Norge, og grunnlovsbestemmelsen bekrefter at staten fortsatt skal ha en 

aktivt støttende tros- og livssynspolitikk. Grunnlovsbestemmelsen etablerer et særlig forhold 

mellom staten og Den norske kirke, og andre tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik 

linje. Både finansieringsordningene og den rettslige reguleringen av Den norske kirke og de 

andre tros- og livssynssamfunnene må dermed ivareta nødvendige hensyn til likebehandling.  

Statens aktivt støttende tros- og livssynspolitikk har først og fremst som formål å bidra til at 

tros- og livssynsfriheten skal kunne utøves i praksis. Økonomisk støtte fra det offentlige er 

med på å legge materielt til rette for individenes og tros- og livssynssamfunnenes religiøse og 

livssynsmessige praksis.  

Den offentlige finansieringen av Den norske kirke er i hovedsak innrettet som rammetilskudd, 

men med tilskuddene fra staten følger det visse målformuleringer. Både statens og 

kommunenes finansieringsansvar overfor Den norske kirke er knyttet til konkrete, 

lovregulerte formål. Dagens særlige støtteordning til andre tros- og livssynssamfunn fra stat 

og kommune har mindre tydelige føringer knyttet til seg, ut over at støtten skal finansiere 

tros- og livssynsmessig virksomhet, og slik bidra til å tilrettelegge for utøvelse av tro og 

livssyn i praksis. Målet med den særskilte støtteordningen strekker seg i og for seg ikke lenger 

enn til at tros- og livssynsmessig virksomhet skal finne sted (innenfor rammen av "rett og 

sømd"). Men dette hviler nødvendigvis på en forutsetning om at virksomheten generelt har 

positiv verdi for den enkelte og for samfunnet.  

Tros- og livssynssamfunn kan, i tillegg til midler fra den særlige tilskuddsordningen, få 

offentlig støtte gjennom en rekke andre ordninger for frivillige organisasjoner i Norge. Det 

finnes også mange tros- og livssynsbaserte organisasjoner, for eksempel barne- og 

ungdomsorganisasjoner, som har en mer eller mindre klar forbindelse til ett eller flere tros- 
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eller livssynssamfunn. Disse støtteordningene til frivillige organisasjoner i sivilsamfunnet 

varierer både med hensyn til støtteform – for eksempel skatte- og avgiftsfordeler, tillatelser til 

å drive spill og lotterier, infrastrukturstøtte, direkte støtteordninger mv. – og med hensyn til 

innretning og vilkår, for eksempel krav om et minste antall medlemmer, krav om geografisk 

utbredelse, grunnstøtte, vekting av medlemmer ut fra organisasjonens størrelse, vekting ut fra 

medlemmenes aldersfordeling, organisatoriske kjennetegn, aktivitetsbasert mv. Det varierer 

også mye mellom tros- og livssynssamfunnene hvor økonomisk avhengige de er av offentlige 

tilskudd gjennom den særlige støtteordningen og eventuelt andre ordninger. Departementet 

går ikke nærmere inn på de ulike støtteordningene i sivilsamfunnet her, men avgrenser 

framstillingen i det videre til å gjelde den særlige, offentlige finansieringen av Den norske 

kirke og andre tros- og livssynssamfunn.  

I samfunnsdebatten har legitimiteten til den særlige støtteordningen for tros- og 

livssynssamfunn i økende grad vært diskutert. Det har blant annet vært pekt på at det 

offentlige ved denne ordningen kan bidra til finansiering av trossamfunn som i lære eller 

praksis bryter med sentrale verdier i det norske samfunnet, for eksempel når det gjelder 

kjønnslikestilling, barns rettigheter eller forebygging av radikalisering og ekstreme 

holdninger. Denne debatten har åpenbart berøringspunkter med blant annet barne- og 

likestillingspolitikken og integreringspolitikken, og den aktualiserer spørsmål om statens tros- 

og livssynspolitikk tydeligere enn i dag bør være instrumentell, at den mer aktivt skal søke å 

realisere ulike politiske målsettinger. I sammenhengen her har slike spørsmål i første rekke 

betydning for den nærmere utformingen av finansieringsordningen for tros- og 

livssynssamfunn.  

6.3.2 Aktivt støttende tros- og livssynspolitikk  

6.3.2.1 Bakgrunn  

Ovenfor er det slått fast at Grunnloven § 16 forplikter staten til å føre en aktivt støttende tros- 

og livssynspolitikk, men også at staten, både etter Grunnloven og konvensjonsbestemmelser, 

har en viss frihet til å nærmere utforme den konkrete politikken overfor Den norske kirke og 

andre tros- og livssynssamfunn.  

Betegnelsen 'aktivt støttende tros- og livssynspolitikk' er først blitt tatt i bruk de senere årene, 

men kan i og for seg sies også å uttrykke en politikk som, med bred oppslutning, har vært 

praktisert gjennom lang tid i Norge. Den nye betegnelsen ble lansert av det kirkelig oppnevnte 

Bakkevig-utvalget i 2002 (utredningen Samme kirke – ny ordning), og den er også brukt av 

Gjønnes-utvalget (NOU 2006: 2), i forarbeidene til Grunnloven § 16 (St.meld. nr. 17 (2007–

2008)) og i Stålsett-utvalgets utredning (NOU 2013: 1).  

At staten skal føre en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk, betyr i denne sammenhengen 

at det offentlige fortsatt skal bidra med lovgivning om og finansiering av Den norske kirke og 

andre tros- og livssynssamfunn som understøtter utøvelse av religion og livssyn. Den nærmere 

innretningen av slik lovgivning og offentlig finansiering er hovedtemaet for dette 

høringsnotatet. 
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6.3.2.2 NOU 2013: 1 og statens aktivt støttende tros- og livssynspolitikk 

Statens aktivt støttende tros- og livssynspolitikk lå som en premiss i mandatet til Stålsett-

utvalget, og utvalgets utredning har grundige drøftelser av denne betegnelsen og hvilke 

implikasjoner et slikt aktivt støttende ståsted bør ha for statens tros- og livssynspolitikk på 

ulike områder, blant annet for rettslig regulering og finansiering av tros- og livssynssamfunn, 

se særlig NOU 2013: 1 s. 108 flg. Flertallet i Stålsett-utvalget (13 medlemmer) la til grunn at 

staten fortsatt skal føre en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk, mens et mindretall på to 

var prinsipielt uenig i dette.   

Flertallet mente at den aktivt støttende politikken blant annet skulle gi seg utslag i økonomisk 

støtte til drift av tros- og livssynssamfunn. Utvalgsflertallet pekte på at staten bør bidra til å gi 

et materielt grunnlag for tros- og livssynsfriheten, og at tro og livssyn dessuten kan gi 

grunnlag for, og bidra til å videreutvikle, verdier som er av fundamental betydning for den 

enkelte og for hele samfunnet (NOU 2013: 1 s.109):  

Også bidrag til driften av et mangfold av tros- og livssynssamfunn bidrar til å sikre 

realiseringen av reell tros- og livssynsfrihet. Utvalget vil trekke en sammenlikning med offentlig 

støtte til kultur. Selv om et kulturliv kan overleve og blomstre uten offentlig støtte, kan offentlig 

støtte bidra til et jevnere og mer mangfoldig tilbud i hele landet. Utvalget vil understreke at 

tros- og livssynsaktivitet også er et viktig kulturelt uttrykk som bør sikres i hele landet. I en 

utviklet velferdsstat med ambisjoner om sosial utjevning og et mangfoldig kultur- og åndsliv er 

en aktiv og støttende tros- og livssynspolitikk et viktig element. … 

Utvalget mener at tros- og livssynssamfunnene kan ha positiv verdi for den enkelte og for 

storsamfunnet ved at de løfter fram spørsmål om mening i tilværelsen og motiverer til 

grunnleggende verdivalg. Tros- og livssynsmessig fellesskap gir mange identitet og tilhørighet 

og representerer en arena for å drøfte spørsmål om tro, tvil og etikk. Tros- og 

livssynssamfunnene forvalter dessuten ritualer i viktige faser av livet. Utvalget mener at dette er 

sentrale verdier for å skape fellesskap og tilhørighet, og som begrunner en aktiv og støttende 

tros- og livssynspolitikk. Dette har positiv betydning for samfunnet utover den enkelte borgers 

aktive deltakelse i disse fellesskapene. Et levende engasjement i og refleksjon om tros- og 

livssynsspørsmål kan gjøre at sentrale begreper og verdier brynes og holdes i hevd. Dette er i 

seg selv et viktig bidrag til en rikere offentlig samtale og et bedre samfunn. Menneskelivets 

ukrenkelighet, menneskets verdighet og ideen om at noe er hellig, er eksempler på begreper og 

verdier som har utviklet seg i en religiøs og/eller humanistisk tradisjon, og som danner 

grunnlag og motivasjon for sentrale fellesverdier som ivaretakelse av menneskerettigheter, 

demokrati og ansvar for fellesskapet. At slike fellesverdier videreutvikles i og utenfor tros- og 

livssynssamfunnene, har positiv betydning for samfunnet utover den enkelte borgers aktive 

deltakelse i disse fellesskapene. Utvalget mener dette kan beskrives som samfunnets 

verdimessige infrastruktur som er av felles verdi for alle, uavhengig av tro, livssyn, engasjement 

eller interesse. Det er derfor rimelig at alle bidrar gjennom skattefinansiering til å opprettholde 

slike viktige kvaliteter ved det norske samfunnet. 

Flertallet i utvalget pekte også på at det kan reises innvendinger mot at staten skal ha en aktivt 

støttende rolle, og flertallet drøftet noen slike forhold (NOU 2013: 1 s. 110). Blant annet ble 

det pekt på at en aktiv stat kan få større utfordringer knyttet til likeverdig behandling av ulike 

tros- og livssynsretninger, for eksempel når en skal utforme finansieringsordninger for ulike 

tros- og livssynssamfunn, men framholdt at en "pragmatisk tilnærming og ikke finregnet 

nøyaktig økonomisk likebehandling vil […] være tilfredsstillende". En annen innvending som 

ble tatt opp, var faren for inngrep i tros- og livssynssamfunnenes autonomi, men flertallet 

mente at det generelt vil være rimelig å kombinere støtte med en viss form for kontroll. 
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Flertallet pekte dessuten på at offentlige midler kan bli brukt til å finansiere, og dermed 

legitimere, holdninger og praksis som oppfattes problematisk. Dette tilsier, ifølge flertallet, at 

det bør være visse grenser for støtteverdig virksomhet, men flertallet framholdt at staten i et 

åpent og pluralistisk samfunn ikke fullt ut kan sikre at offentlige midler ikke blir anvendt til 

ulike forhold og aktiviteter som det vil være delte meninger om. 

Mindretallet i utvalget var uenig i at staten skal føre en aktivt støttende tros- og 

livssynspolitikk og mente at staten heller skal innta en passiv, nøytral og beskyttende rolle, 

blant annet ved å avvikle den særskilte økonomiske støtteordningen for tros- og 

livssynssamfunn (NOU 2013: 1 s. 111):  

En passiv og nøytral stat vil stå overfor færre utfordringer i likebehandlingen mellom Den 

norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn, og når det gjelder interne og organisatoriske 

forhold i tros- og livssynssamfunn. Staten skal aktivt ivareta legale og menneskerettslige 

hensyn, men vise stor respekt for tros- og livssynssamfunnenes egenart og læremessige 

autonomi.  

I tråd med prinsippet om en nøytral beskyttende politikk tilrår disse medlemmene å avvikle den 

særskilte økonomiske støtteordningen for tros- og livssynssamfunn som sådanne. De må ha 

mulighet til å søke støtte og tilskudd på linje med, og på samme vilkår som, andre frivillige 

organisasjoner i det sivile samfunn.  

6.3.2.3 Departementets vurderinger 

Grunnloven § 16 første punktum betyr at staten ikke selv skal krenke tros- og livssynsfriheten 

gjennom for eksempel lovgivning. Staten har dessuten, også etter konvensjonsbestemmelsene, 

en begrenset plikt til positivt å sikre tros- og livssynsfrihet. Særlig er det viktig at medlemskap 

i tros- og livssynssamfunn er frivillig, og at det er reelt rom for å melde seg ut av tros- eller 

livssynssamfunn. Barns rettigheter må også ivaretas. Dette er noe av bakgrunnen for at 

departementet foreslår noen lovbestemmelser om blant annet inn- og utmelding og barns rett 

til medbestemmelse, se nærmere nedenfor i kapittel 18. 

Grunnloven § 16 pålegger staten en understøttelsesplikt som går lenger enn 

konvensjonsbestemmelsene om tros- og livssynsfrihet. Som nevnt har staten en særlig 

understøttelsesplikt overfor Den norske kirke som folkekirke og særlige forventninger er rettet 

mot Den norske kirke. Understøttelsen av andre tros- og livssynsamfunn kan dels fortsatt sees 

som en kompensasjon for statens understøttelse av Den norske kirke, begrunnet i 

likebehandling. Men etter endringene i Grunnloven i 2012 har både statens særlige 

understøttelse av Den norske kirke som folkekirke og den generelle understøttelsen fått et nytt 

og felles rettslig grunnlag i prinsippet om en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk.  

Formålet med understøttelsen av tros- og livssynssamfunn er først og fremst at staten skal 

bidra til at tros- og livssynsfriheten kan utøves i praksis. Staten vil positivt støtte tros- og 

livssynssamfunnenes virksomhet ved aktivt å legge til rette for at tros- og livssynsfriheten kan 

virkeliggjøres individuelt og kollektivt – privat og offentlig. 

Departementet deler dessuten Stålsett-utvalgets vurdering av at tros- og livssynsutøvelse kan 

ha positiv betydning for både den enkelte og for samfunnet. Tros- og livssynsfellesskap gir 

mening, tilhørighet og identitet til mange mennesker. Organisert tros- og livssynsutøvelse gir 

møteplasser som kan bidra til trivsel og læring, og samfunnene etablerer arenaer for samtaler 

omkring tro, tvil og etikk som er grunnleggende for den enkelte og for samfunnet. Mange 
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tros- og livssynssamfunn bidrar med rammer for ritualer i viktige livsfaser. Tros- og 

livssynssamfunnene kan dessuten bidra til vedlikehold, debatt om og utvikling av sentrale 

verdier i og for samfunnet. Innsikt i og toleranse for mangfold er viktig kompetanse i vår tid, 

og mangfold gir mulighet for dialog om hvilke verdier som har preget og bør prege 

samfunnet. Økonomisk støtte til et mangfold av tros- og livssynssamfunn kan være med på å 

skape en bedre offentlig samtale om hva slags samfunn vi er og skal være. Som flertallet i 

Stålsett-utvalget framhever (NOU 2013: 1 s. 109), kan tros- og livssynssamfunn bidra til 

videreutvikling av en sammenbindende verdimessig infrastruktur, og dermed samhold og 

tillit, i samfunnet. Departementet vil imidlertid peke på at en ikke bare bør tilstrebe likhet og 

harmoni i verdispørsmål. Motsetninger og interessekamp har i alle tider vært med på å prege 

utviklingen av vårt samfunn. Også religiøse grupper som utfordrer etablerte strukturer og 

verdier, må kunne inngå i den felles refleksjonen. Det er viktig at en tar opp verdikonflikter, 

og en mangfoldig, noen ganger motsetningsfylt, debatt kan ha stor verdi i seg selv – til tross 

for at den også kan oppleves ubehagelig. Etter departementets oppfatning er behovet for 

verdimessig refleksjon og brytning tydeligere til stede i dag enn tidligere, blant annet på grunn 

av globaliseringsutviklingen og det økte tros- og livssynsmessige og kulturelle mangfoldet i 

Norge.  

Det er åpenbart slik at tro og livssyn, og virksomheten til tros- og livssynssamfunn, også kan 

være konfliktskapende. Tros- eller livssynssamfunn kan bidra til svakere oppslutning om eller 

tillit til fellesskapets normer, eller de kan medvirke til polariseringstendenser. Virksomhet i 

regi av tros- og livssynssamfunn kan i noen tilfeller også bidra til å aktivt fremme verdier eller 

praksiser som går på tvers av det staten ønsker å fremme. Etter departementets syn må en 

generelt akseptere at offentlige midler anvendes til formål som det vil være delte meninger 

om de etiske vurderingene av. Slik vil det også være på mange andre samfunnsområder, for 

eksempel på kulturfeltet. Offentlig finansiering trenger ikke nødvendigvis bety at staten i ett 

og alt står inne for aktiviteten som bedrives.  

En tilskuddsordning kan være et vesentlig virkemiddel for å komme i dialog med tros- og 

livssynssamfunnene, også om spørsmål som ikke gjøres til eksplisitte vilkår i støtteordningen. 

Støtteordningen bidrar til kontakt og samhandling mellom staten og tros- og 

livssynssamfunnene. Den kan bidra til innsyn i og åpenhet rundt tros- og livssynssamfunns 

virksomhet og økonomi, og den gir staten mulighet for påvirkning. For enkelte trossamfunn 

kan tilskuddsordningen i seg selv gi verdifull kontakt med og innsikt i offentlig virksomhet, 

den kan legge til rette for samfunnsdeltakelse, ansvarliggjøring og demokratibygging.  

Etter departementets syn kan det være en fordel for dialogen at den ikke er rammet inn av et 

for stramt sanksjonsregime. Inngripende vilkår for støtte kan bidra til tilbaketrekning, for 

eksempel slik at tros- og livssynssamfunn velger å ikke benytte seg av tilskuddsordningen for 

å unngå kontroll mv. og heller søke finansiering fra andre kilder i inn- og utland. Med en slik 

utvikling ville staten miste kontakten med og innblikket i tros- og livssynssamfunnene som 

tilskuddsordningen gir. Departementet vil også framheve at en tilskuddsordning som skal 

gjelde for alle, ikke bør utformes på en måte som primært sikter mot å motvirke uheldige 

praksiser etc. i små og marginale miljøer. Dersom tilskuddsordningen utformes for stramt, kan 

den i verste fall få uheldige konsekvenser for samfunnsmål tilskuddsvilkårene i 

utgangspunktet var ment å skulle ivareta.  
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6.3.3 Særlig om vilkår for tilskudd – departementets prinsipielle utgangspunkter 

Tros- og livssynsfriheten er ikke prinsipielt til hinder for at staten kan knytte vilkår til 

eventuell økonomisk støtte til tros- og livssynssamfunn. Slike vilkår kan gjelde både formelle 

og innholdsmessige forhold, for eksempel krav til organisering av et tros- eller 

livssynssamfunn eller regler om hva som skal regnes som organisert utøvelse av religion eller 

livssyn. Vilkår kan også knytte seg tydeligere til etisk innhold eller verdier i den religiøse 

eller livssynsmessige virksomheten som samfunnet utøver.  

De gjeldende tilskuddsordningene stiller i praksis få og lite inngripende krav til tros- og 

livssynssamfunnene utenom Den norske kirke. Som nevnt stilles det flere og mer konkrete 

krav til Den norske kirke, se nærmere nedenfor i punkt 6.3.4.  

Stålsett-utvalget framholdt blant annet følgende i sine prinsipielle vurderinger om økonomisk 

støtte til tros- og livssynssamfunn (NOU 2013: 1 s. 331): 

Et viktig argument for å gi støtte til tros- og livssynssamfunn er at det er viktig å sikre 

livssynsfriheten. Vektleggingen av livssynsfriheten, blant annet muligheten til å uttrykke sitt 

livssyn i fellesskap med andre, tilsier at en ikke bør stille krav til tros- og livssynssamfunn 

knyttet til resultater og effekter på samfunnsverdier. Tros- og livssynssamfunnenes organisering 

og indre liv er i utgangspunktet beskyttet av menneskerettighetskonvensjonene, jf. drøfting i 

kapittel 8.3. Selv om tros- og livssynssamfunn ikke har rett til økonomisk støtte, og staten kan 

stille betingelser for å gi støtte (så lenge de ikke virker diskriminerende) uten at dette er inngrep 

i livssynsfriheten, mener utvalget at en bør anerkjenne tros- og livssynssamfunns indre 

autonomi og ikke sette resultatbaserte krav til den særlige støtteordningen for tros- og 

livssynssamfunn.  

Departementet er enig i dette, men vil presisere at tros- og livssynsfriheten innebærer en reell 

skranke for adgangen til å sette vilkår som kan påvirke tros- og livssynssamfunnenes indre 

forhold, også når det offentlige velger å gi økonomisk støtte til samfunnene. Dette gjelder i 

særlig grad en generell tilskuddsordning som i utgangspunktet skal gjelde for alle tros- og 

livsynssamfunn på like linje. 

Av de tros- og livssynspolitiske målsettingene i regjeringens politiske plattform, jf. ovenfor i 

punkt 6.1, framgår det at regjeringen vil være forsiktig med å styre i tros- og 

livssynssamfunnenes indre forhold. En lignende tilnærming har regjeringen også i sine mer 

generelle frivillighetspolitiske mål:   

Regjeringen vil bidra til at frivilligheten vokser frem nedenfra, og blir friere fra politisk styring. 

Frivilligheten skal ha en selvstendig stilling i samfunnet. [...] Fradragsordningen for gaver til 

frivillige organisasjoner må styrkes, og byråkratiet overfor frivillige organisasjoner reduseres. 

Det vil være ulike syn på om det i den særlige tilskuddsordningen for tros- og 

livssynssamfunn bør stilles klare vilkår for støtten, og hvilke vilkår som i tilfellet skal stilles. 

Departementet vil gjenta at hovedformålet med ordningen er å gi et materielt grunnlag for 

utøvelse av tro og livssyn, og departementet mener dette fortsatt bør være hovedtilnærmingen 

når tilskuddsordningen skal utformes. Støtten skal primært bidra til tros- og livssynsmessig 

virksomhet. Dette er også perspektivet for noen av de statlige støtteordningene til frivillige 

organisasjoner, og det kan i og for seg sies å gjelde for støtte til kultur mer generelt, slik 

Stålsett-utvalget også påpekte (se sitatet ovenfor i punkt 6.3.2.2). Dette tilsier, etter 

departementets syn, at en i utgangspunktet bør være forsiktig med å stille inngripende krav til 

tros- og livssynssamfunnenes virksomhet gjennom tilskuddsordningen. Etter departementets 

oppfatning bør eventuelle statlige krav utformes i respekt for tros- og livssynssamfunnenes 
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indre autonomi og hensynet til ikke-diskriminering mellom samfunnene. Departementet vil 

likevel understreke at det på dette feltet må gjøres vanskelige avveininger mellom ulike 

hensyn. 

På denne bakgrunnen er departementet prinsipielt skeptisk til – og kan heller ikke se at det er 

påtrengende behov for – å innføre vesentlig skjerpede tilskuddsvilkår og en mer utstrakt 

lovregulering av aktivitetene i tros- og livssynssamfunn. Likevel mener departementet det er 

grunn til å presisere det grunnleggende vilkåret om å ikke krenke "rett og moral" eller "rett og 

sømd" som lovene i dag stiller.   

Departementet mener for det første at det grunnleggende vilkåret om at tros- og 

livssynssamfunnenes virksomhet skal skje innenfor rammen av "rett", dvs. at samfunnene skal 

følge alminnelig lov, bør tydeliggjøres. Kontrollen med og oppfølgingen av tros- og 

livssynssamfunnene bør skjerpes, og konsekvenser for tilskuddet av kvalifiserte lovbrudd i 

tros- og livssynssamfunn bør presiseres i loven og eventuelt i forskrift. Etter departementets 

oppfatning er det for det andre også behov for å tydeliggjøre vilkåret om å følge "moral" eller 

"sømd". Departementet mener det bør stilles mer presise verdimessige vilkår i 

tilskuddsordningen enn det som er gjort i dagens ordning. Også på dette punktet bør 

oppfølgingen av samfunnene styrkes og konsekvenser av vilkårsbrudd tydeliggjøres.   

Ovenfor har departementet pekt på at økonomisk støtte til tros- og livssynssamfunn kan bidra 

til refleksjon om verdier i samfunnet, og i alle fall indirekte, til å fremme viktige fellesverdier 

i samfunnet. Selv om slike hensyn inngår i grunnlaget for tilskuddsordningen, ser 

departementet ikke tilstrekkelig grunn til å stille eksplisitt krav om faktisk bidrag til 

verdidebatt, utvikling av fellesverdier etc. som vilkår for støtte. Et slikt krav ville i praksis 

kreve vanskelige vurderinger av grensene for inngrep i religionsfriheten, og det ville være 

svært krevende å håndheve på en ikke-diskriminerende måte. Etter departementets syn bør en 

i stedet vurdere vilkår som handler om at tros- og livssynssamfunnene ikke aktivt skal bidra til 

å undergrave eller svekke viktige fellesverdier i samfunnet. Dette er også tilnærmingen i 

gjeldende rett: Tros- og livssynssamfunn skal ikke krenke "sømd" eller "moral". Av hensyn til 

likebehandling og forutsigbarhet bør slike vilkår utformes mest mulig presist, og de bør ikke 

overlate for stort rom for skjønnsutøvelse til tilskuddsforvalteren.  

Departementet vil peke på at staten dessuten bør vurdere andre virkemidler enn rettslige 

vilkår som knyttes til den særlige støtteordningen, for å påvirke tros- og livssynssamfunn. 

Positive tiltak for aktivisering kan ofte egne seg bedre for å oppnå et resultat enn sanksjonerte 

vilkår. For eksempel kan dialog med tros- og livssynssamfunnene, selektiv tilleggsstøtte, krav 

til rapportering på konkrete områder mv. være mer effektive påvirkningsredskaper i praksis. 

På områder der aktivitet i tros- og livssynssamfunn påvirker andres rettigheter, er det størst 

grunn til å vurdere andre tiltak. For eksempel bør staten ha særlig oppmerksomhet rettet mot 

kvinners og barns situasjon, rettigheter og interesser i tros- og livssynssamfunn. Men også 

andre forhold, for eksempel bruk av tvang, tilbaketrekking fra alminnelig samfunnsliv osv., 

kan gis særlig oppmerksomhet og følges opp med særlige tiltak.  

Spørsmål om vilkår for tilskudd, kontroll mv. er nærmere behandlet nedenfor i kapitlene 15 

og 16.   
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6.3.4 Særlig om understøttelse av Den norske kirke som folkekirke  

Ovenfor er det redegjort for at Grunnloven § 16 etablerer et fortsatt særlig forhold mellom 

staten og Den norske kirke. Staten har en særlig plikt til å understøtte Den norske kirke som 

folkekirke, og staten skal gi særlig lovgivning om Den norske kirke. En kan si at Grunnloven 

forplikter staten til en særlig, aktivt støttende politikk overfor Den norske kirke, slik at Den 

norske kirke "forblir Norges folkekirke".  

Betegnelsen "folkekirke" har i forskjellige sammenhenger vært brukt om Den norske kirke, 

også før folkekirkebetegnelsen kom inn i Grunnloven i 2012. Folkekirkekarakteristikken har 

ikke et klart definert innhold, og den har blitt brukt i ulike betydninger og med ulike siktemål. 

Ofte har folkekirkebetegnelsen påpekt både kvalitative og kvantitative kjennetegn ved Den 

norske kirke, for eksempel at Den norske kirke som folkekirke er landsdekkende, 

demokratisk, har dåpen som eneste medlemskriterium etc. Betegnelsen har også vist til 

kirkens rolle som særlig tradisjons- og verdiformidler. Den norske kirke formidler som 

folkekirke kunnskap, forståelse og også dannelse i en viss betydning av ordet. Dette skjer 

primært gjennom kirkens ordinære virksomhet nettopp som kirke, i gudstjenester og kirkelige 

handlinger og ved formidling av kristen kunnskap i forkynnelse, undervisning og sjelesorg. 

Det er altså ikke bare som offentligrettslig regulert størrelse Den norske kirke framstår som 

særegen i sitt forhold til staten og det norske samfunnet. Det er snarere omvendt: Det er Den 

norske kirkes institusjonelle rolle som tradisjonsbærende folkekirke som gjør den støtteverdig 

("understøttes som sådan"), og som også kan tilsi at den bør omfattes av en særbestemt 

regulering og finansiering.  

I et av forarbeidene til Grunnloven § 16 (St.meld. nr. 17 (2007–2008) s. 19) viste 

departementet til en målsetting om å sikre at  

Den norske kirke kan videreføres og styrkes som en åpen, inkluderende og landsdekkende 

folkekirke, med dåpen som eneste medlemskriterium, bred kontaktflate og rom for ulike grader 

av trosengasjement, ulike kulturer og tradisjoner og ulike teologiske retninger. Den norske kirke 

skal over hele landet kunne tilby kirkelig betjening, invitere folk til tro og fellesskap og være en 

verdibærer som bidrar til å styrke lokalsamfunn og storsamfunn, menneskeverd, miljøvern og 

internasjonal solidaritet. 

I Innst. 111 L (2015–2016) uttalte Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomite 

følgende:   

Komiteen vil videre påpeke at prinsippet om likebehandling av trossamfunn er viktig i et 

pluralistisk demokrati. Komiteen vil samtidig understreke at både historisk og kulturelt står Den 

norske kirke i en særstilling i Norge. Gjennom grunnlovsendringene i 2012 ble det slått fast at 

den skal være Norges folkekirke. Komiteen vil påpeke at dette innebærer en forventning om at 

Den norske kirke formidler kristen kunnskap, ikke bare som et grunnlag for menneskers 

religiøse tro, men også fordi slik kunnskap inngår i en alminnelig dannelse ved siden av å være 

en kilde til å forstå norsk historie og kultur. 

Slike perspektiver på Den norske kirke var også vektlagt i NOU 2013: 4 Kulturutredningen 

2014, jf. ovenfor i kapittel 3. Utvalget regnet Den norske kirke som del av den kulturelle 

grunnmuren på grunn av sin rolle som materiell og immateriell kulturbærer, og utvalget pekte 

på at Den norske kirke, både gjennom sin historiske og nåværende funksjon som folkekirke, 

har en særlig rolle som formidler av kulturarven, slik denne blant annet er innvevd i 

kirkebyggene og i menneskers livsriter, og i kirkens landsdekkende kulturelle infrastruktur. 
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Den norske kirkes særlige rolle har også medført at kirken i dag utfører oppgaver på vegne av 

staten eller samfunnet, som andre tros- og livssynsamfunn ikke er pålagt. Den lokale kirken 

har for eksempel ansvaret for forvaltningen av de felles gravplassene og mange kirkebygg 

som er viktige kulturminner. 

Departementet legger til grunn at statens særlige forventninger og plikter som retter seg mot 

Den norske kirke, er begrunnet både i kirkens historiske og aktuelle rolle, og først og fremst at 

den skal føres videre som en "folkekirke". Det betyr at Grunnloven § 16 gir et grunnlag for at 

lovgivningen om og finansieringsordningen for Den norske kirke til dels kan vurderes og 

utformes ut fra andre hensyn enn ordningene for andre tros- og livssynssamfunn. Staten kan 

fortsatt stille særlige krav til Den norske kirke. I statsbudsjettet for 2017, jf. Prop. 1 S (2016–

2017) for Kulturdepartementet s. 123, er det for eksempel med utgangspunkt i Grunnloven § 

16 utledet mer konkrete mål for tilskuddet til Den norske kirke, blant annet at Den norske 

kirke skal være landsdekkende og lokalt forankret, og at Den norske kirke skal være 

organisert i samsvar med demokratiske prinsipper og verdier. Den gjeldende kirkeloven 

legger klare føringer for hvordan Den norske kirke skal organisere og drive sin virksomhet.  

Etter departementets syn er det imidlertid behov for å vurdere på hvilken måte den rettslige 

reguleringen og finansieringen av Den norske kirke bør endres for blant annet å gi Den norske 

kirke større myndighet til å organisere sin egen virksomhet.  

6.4 Hovedinnretningen av departementets lovforslag  

Ut fra hensyn til forenkling og likebehandling mener departementet at trossamfunnsloven, 

livssynssamfunnsloven og kirkeloven bør slås sammen til én, felles lov om tros- og 

livssynssamfunn. Dette betyr at trossamfunnsloven, livssynssamfunnsloven og kirkeloven 

foreslås opphevet og erstattet av en ny lov om tros- og livssynssamfunn.  

Departementet mener loven i hovedsak bør innrettes slik at den gjelder nettopp for tros- og 

livssynssamfunn. Lovens formål skal være å konkretisere og operasjonalisere statens 

grunnlovsforankrede plikt til å understøtte tros- og livssynssamfunn.  

Departementet legger til grunn at ordningen med offentlig finansiering av Den norske kirke 

og andre tros- og livssynssamfunn skal føres videre, men mener at tilskuddsordningen(e) til 

tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke bør innrettes annerledes enn i dag. 

Departementet mener blant annet at staten, for å oppnå forenkling, bør overta kommunenes 

finansieringsansvar for de offentlige tilskuddene til tros- og livssynssamfunn utenom Den 

norske kirke. Dessuten ser departementet behov for å stille tydeligere vilkår for at et samfunn 

skal motta økonomisk støtte og for å skjerpe kontrollen med samfunnenes virksomhet.  

Departementet har særskilt vurdert spørsmålet om å innføre en form for pliktig livssynsavgift 

for alle skatteytere, uavhengig av deres medlemskap i et tros- eller livssynssamfunn. En slik 

avgift vil i så fall erstatte dagens finansieringsordning for Den norske kirke og andre tros- og 

livssynssamfunn. Etter en samlet vurdering har departementet ikke funnet grunn til å ta opp 

forslag om en slik finansieringsordning. I et eget kapittel i høringsnotatet, jf. kapittel 21, er det 

gitt en bred omtale og vurdering av livssynsavgift som finansieringsmodell.  

I lys av Grunnloven § 16, og at Den norske kirke fra 2017 er etablert som et eget rettssubjekt, 

mener departementet at lovgivningen om Den norske kirke bør reduseres i omfang og 

innpasses i den felles loven om tros- og livssynssamfunn. Dette vil gi Den norske kirke større 

selvstendighet, og det vil bidra til tydeligere likebehandling av tros- og livssynssamfunn. Den 
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nye lovgivningen om Den norske kirke har likevel et særlig grunnlag i Grunnloven § 16, og 

den skal bidra til å understøtte Den norske kirke som "Norges folkekirke". Departementet 

drøfter, ut fra statens særskilte understøttelsesplikt, også forslag om endringer i dagens 

finansieringsordninger for Den norske kirke, blant annet i lys av at Den norske kirke bør få 

myndighet til å fastsette kirkens organisering på et mer selvstendig grunnlag enn i dag.  

I de følgende kapitlene drøfter departementet hvordan lovgivningen om og finansieringen av 

Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn nærmere bør innrettes i lys av disse 

hovedpremissene.  
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7. LOVENS FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE. REGISTRERING AV TROS- OG 

LIVSSYNSSAMFUNN 

7.1 Innledning 

I dette kapitlet drøfter departementet hva som bør være det saklige virkeområdet for ny lov 

om tros- og livssynssamfunn, og om loven bør inneholde en formålsbestemmelse.  

Departementet foreslår at registrering skal være et grunnvilkår for at et tros- eller 

livssynssamfunn kan kreve økonomisk tilskudd, og for at samfunnet skal kunne få 

vigselsmyndighet. I forbindelse med dette drøfter departementet innholdsmessige og 

organisasjonsmessige krav som skal stilles til et tros- eller livssynssamfunn for at samfunnet 

skal kunne registreres. For å kunne kreve tilskudd, og for å kunne få vigselsmyndighet, må 

samfunnet, etter departementets forslag, oppfylle flere vilkår enn registrering. Slike vilkår 

drøftes nedenfor i henholdsvis kapittel 15 og 19.  

Departementet vil allerede her gjøre det klart at tros- og livssynssamfunn fritt kan etableres 

uten registrering. Men registrering vil altså være et grunnvilkår for at visse rettsvirkninger 

skal inntre.  

7.2 Formålsbestemmelse for loven 

7.2.1 Innledning 

Verken trossamfunnsloven eller loven om tilskott til livssynssamfunn har i dag en tydelig 

formålsbestemmelse. Det har derimot kirkeloven.  

Stålsett-utvalgets lovforslag var rendyrket til å omhandle tilskudd til tros- og livssynssamfunn 

utenom Den norske kirke. Utvalget foreslo følgende formålsbestemmelse i loven:  

Formålet med denne loven er å sikre offentlig finansiering av tros- og livssynssamfunn på 

likeverdig nivå som Den norske kirke.   

Et mindretall i utvalget mente at loven dessuten skulle regulere spørsmål om utføring av 

vigsler i tros- og livssynssamfunn, og mindretallet foreslo at formålsbestemmelsen også skulle 

dekke dette ved et tillegg til formuleringen som er sitert ovenfor, om vigsel (se lovforslaget i 

NOU 2013: 1 s. 422).  

7.2.2 Departementets vurderinger  

Departementets lovforslag omhandler flere temaområder enn Stålsett-utvalgets forslag. Blant 

annet skal lovforslaget i høringsnotatet her omhandle ny rammelovgivning om Den norske 

kirke, og dette innebærer med nødvendighet at ulike bestemmelser (kapitler) i en felles lov vil 

måtte ha ulike virkeområder. Departementets lovforslag legger også opp til at noen 

bestemmelser skal gjelde alle tros- og livssynssamfunn, også samfunn som ikke er registrert, 

se nedenfor i kapittel 18, og at visse bestemmelser skal angå individrettigheter, se nærmere 

nedenfor i kapittel 18 og kapittel 20.4.  

En formålsbestemmelse for hele loven bør i utgangspunktet dekke alle bestemmelsene i loven. 

Departementet mener at det i tillegg bør gis en egen, og mer avgrenset, formålsbestemmelse 

for kapitlet om Den norske kirke. Denne bestemmelsen må derfor kunne føres inn under 
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lovens overordnede formålsbestemmelse. Departementet har fremmet forslag til en 

lovbestemmelse om formålet med lovgivningen om Den norske kirke nedenfor i kapittel 8.  

Utgangspunktet for lovforslaget er først og fremst Grunnloven § 16 andre til fjerde punktum, 

som angår statens forhold til tros- og livssynssamfunn. Etter departementets syn bør lovens 

formålsbestemmelser tydelig referere til dette utgangspunktet, både lovens 

kapitteloverskridende formål og det særlige formålet for lovreguleringen av Den norske kirke.  

Som nevnt tar loven derfor i hovedsak sikte på å regulere statlig understøttelse av tros- og 

livssynssamfunn, og formålsbestemmelsen bør etter departementets syn reflektere dette. Dette 

er ikke til hinder for at enkeltbestemmelser har betydning for individers tros- og 

livssynsfrihet. Reglene om inn- og utmelding har en viktig side til individuell religionsfrihet, 

og den særlige bestemmelsen om individuell rett til fri (permisjon) fra blant annet arbeid i 

dagens lovgivning er foreslått videreført.   

Departementet foreslår følgende formålsbestemmelse for hele loven i lovutkastet § 1: 

Formålet med loven er å understøtte tros- og livssynssamfunn. 

7.3 Saklig virkeområde: begrepene trossamfunn og livssynssamfunn  

7.3.1 Gjeldende rett 

Det grunnleggende vilkåret som må være oppfylt for at et samfunn blant annet skal ha rett til 

tilskudd etter gjeldende lovgivning, er at samfunnet er et «registerført trudomssamfunn» 

(trossamfunnsloven § 19), tilhører gruppen av «andre organiserte trudomssamfunn» 

(trossamfunnsloven § 19 a) eller er et "livssynssamfunn" (livssynssamfunnsloven § 1). 

Begrepene «trossamfunn» og «livssynssamfunn» er ikke definert i henholdsvis 

trossamfunnsloven og lov om tilskott til livssynssamfunn. Heller ikke i lovenes tilhørende 

forskrifter er det gitt noen definisjoner. Utviklingen og forvaltningen av tilskuddsordningene 

har derfor vært basert på en alminnelig forståelse av begrepene og på den veiledningen som 

finnes i lovenes forarbeider. 

Når det gjelder trossamfunnsbegrepet, viste Dissenterlovkomiteen til «vanlig språkbruk» og la 

til at «[i] ordet ligger forutsetningen om at det er tale om en positiv religiøs tro. Et humanitært 

selskap, eller en forening for antireligiøs propaganda er ikke trossamfunn i lovens forstand» 

(s. 166). Komiteen karakteriserte for øvrig trossamfunn på følgende vis (s. 28):  

Etter sin egenart tar trossamfunn sikte på en mer dyptgående, varig og omfattende påvirkning 

av sine medlemmer. Det oppfattes som noe annet og mer betydningsfullt å gå inn i et 

trossamfunn enn å bli medlem av en eller annen slags forening. 

I det videre lovforarbeidet ble det vektlagt at det neppe var praktisk behov for en definisjon av 

begrepet, jf. Ot.prp. nr. 27 (1967–68) s. 25. I Ot.prp. nr. 59 (1980–81) framhevet Justis- og 

politidepartementet at "[k]jernen i trossamfunnsbegrepet er at det er et fellesskap basert på 

religiøs tro, og at det derfor oftest, men ikke alltid, er eksklusivt, dvs. at en person kan bare 

tilhøre ett trossamfunn." I rundskriv G-200/88 uttalte Justis- og politidepartementet følgende 

om hva som er et trossamfunn i lovens forstand: 
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Etter trossamfunnsloven kreves vanligvis at et religiøst trossamfunn må være fast organisert 

som en menighet som driver jevnlig møtevirksomhet og at menigheten har en fast 

prest/forstander som er bosatt her i landet. Videre må menigheten føre medlemsfortegnelse. 

Når det gjelder livssyn og livssynssamfunn, bemerket Justis- og politidepartementet i Ot.prp. 

nr. 59 (1980–81) at begrepene er nokså vage og upresise. Departementet mente at det ville 

være vanskelig å gi et klart og presist uttrykk for innholdet i begrepene i en relativt kort 

lovtekst og fant ikke grunn til å innføre en definisjon av begrepet livssynssamfunn i loven. 

Forarbeidene gir imidlertid noe veiledning om hva som ligger i "livssyn" og 

"livssynssamfunn". Det framkommer at livssynssamfunn etter norsk rett – i motsetning til 

trossamfunn – er sekulære eller ikke-religiøse sammenslutninger. Videre heter det følgende i 

Ot.prp. nr. 59 (1980–81) på s. 9: 

Et livssyn kjennetegnes først og fremst av to forskjellige forhold.  

For det første at det tar opp de mer sentrale spørsmål knyttet til menneskelivet. De religiøse 

samfunnene, iallfall de kristne, vil gjerne knytte dette til Guds eksistens. De ikke-religiøse 

livssyn vil søke andre veger.  

For det andre vil det være et kriterium på et livssyn at det tar standpunkt til sentrale etiske 

spørsmål og prøver å se disse i sammenheng. 

Et livssynssamfunn vil omfatte sammenslutninger organisert rundt medlemmenes felles livssyn. 

Det vil ofte prøve å systematisere og videreutvikle dette, eventuelt også utbre det. 

Departementet vil i denne sammenheng særlig understreke en felles etisk grunnholdning som 

kriterium på et livssynssamfunn. Rene filosofiske sammenslutninger vil det ikke være naturlig å 

kalle livssynssamfunn i denne sammenheng. Det samme gjelder for organisasjoner som først og 

fremst tar sikte på å bekjempe andre livssyn. 

Det vil heller ikke være naturlig å gi støtte til organisasjoner som vel kan ha et enhetlig syn på 

de spørsmål som er nevnt ovenfor, men som i det vesentlige driver virksomhet av annen art, f. 

eks. politisk eller forretningsmessig. 

7.3.2 NOU 2013: 1  

Stålsett-utvalget foreslo en felles tilskuddslov for alle tros- og livssynssamfunn utenom Den 

norske kirke. Disse skulle ha like rettigheter og plikter. Lovforslaget videreførte ikke skillet 

mellom registrerte og uregistrerte trossamfunn. Utvalget vektla at det gjenstår små forskjeller 

i plikter mellom de to kategoriene trossamfunn.  

I utvalgets lovforslag var det tatt inn definisjoner av begrepene tros- og livssynssamfunn 

(utkastet § 2-2 om vilkår for tilskudd):  

For å få statstilskudd, må tros- eller livssynssamfunnet oppfylle følgende vilkår: 

1. Et trossamfunn må være basert på felles forpliktende oppfatninger om tilværelsen der 

mennesket ser seg selv i relasjon til en gud eller en eller flere transendente makter. 

2. Et livssynssamfunn må være basert på felles forpliktende oppfatninger om menneskets plass 

i tilværelsen og holdning til sentrale etiske spørsmål. 

3. Samfunnet må ikke være dannet eller drives ut fra økonomisk egeninteresse, eller ha som 

hovedformål humanitært virke, personlig selvutvikling eller helse, kulturell virksomhet eller 

politisk aktivitet. 
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I spesielle merknader til forslaget til lovbestemmelse ga utvalget en omtale av innholdskravet 

og påpekte blant annet at det var "knyttet til oppfatninger om tilværelsen" (s. 420):  

Vilkårene er noe forskjellige for trossamfunn og livssynsamfunn. Med formuleringen «felles 

forpliktende oppfatninger» som felles karakteristikk av både tros- og livssynssamfunn, uttrykkes 

at oppfatningene er ment å være retningsgivende for medlemmenes liv, og at de er ment å være 

gyldige eller sanne. Dette innebærer ikke et krav om en test av det enkelte medlems forhold til 

de felles oppfatningene. 

Utvalget foreslo dessuten en eksplisitt avgrensing mot visse typer virksomhet. 

Støtteordningen skulle ikke omfatte organisasjoner som primært dannes eller drives ut fra 

økonomisk egeninteresse, organisasjoner som primært har selvutviklingskarakter og 

organisasjoner som først og fremst har kulturell, humanitær, politisk eller helsemessig 

karakter.  

I høringen var de få instansene som uttalte seg om definisjonsforslaget, delte i sitt syn på 

dette. Norges Kristne Råd (NKR), Kirkerådet og Det teologiske fakultet ved UiO (TF) var 

blant instansene som var negative. Både NKR og Kirkerådet advarte mot at kortfattede 

definisjoner i en lovtekst kan innskrenke tros- og livssynsfriheten. Begge bemerket at 

begrepene "gud" og "transendente makter" ikke nødvendigvis er dekkende for alle religioner. 

De var også enige om at formuleringen "felles forpliktende oppfatninger" er problematisk, 

blant annet fordi enkelte trossamfunn kjennetegnes av at de ikke har et nærmere definert 

trosgrunnlag. TF anmodet departementet om å ikke innføre essensialistiske kriterier for 

registrering av trossamfunn, fordi det kan medføre at religioner og trossamfunn utelukkes fra 

ordningen. Fakultetet mente også at sondringen mellom tros- og livssynssamfunn er et kunstig 

og tilsynelatende tilfeldig skille mellom ulike typer trosinnhold. Fylkesmannen i Rogaland, 

Norsk Råd for Misjon og Evangelisering og Human-Etisk Forbund uttrykte støtte til forslaget.  

7.3.3 Departementets vurderinger  

Utgangspunktet for lovgivningen om tros- og livssynssamfunn er at statens fremste oppgave 

på tros- og livssynsfeltet er å styrke og beskytte tros- og livssynsfriheten. Det å kunne etablere 

et tros- eller livssynssamfunn er i prinsippet noe alle er og skal være fri til å gjøre, uten statlig 

innblanding og regulering. Lovgivningen bør ikke gi inntrykk av at den har ordninger for 

godkjenning av tros- og livssynssamfunn som sådanne.  

Tros- og livssynsfeltet er i konstant endring, og mangfoldet av religioner, trosretninger og 

livssyn i Norge er økende. Å fastsette i lov definisjoner av begrepene trossamfunn og 

livssynssamfunn, vil langt på vei måtte innebære at også religion og livssyn defineres fullt ut. 

Det er etter departementets oppfatning en lite egnet måte å møte dette dynamiske feltet på. I 

verste fall kan slike definisjoner i form av en knapp lovtekst gi seg utslag i diskriminering av 

trossamfunn som er dannet med grunnlag i en ny religion. Både kontroll- og 

likebehandlingshensyn taler for at loven likevel bygger på en forståelse av hva henholdsvis 

tros- og livssynssamfunn er.  

Kjernen i begrepet trossamfunn er at det er et fellesskap basert på en bestemt religion eller 

trosretning. Med religiøs tro menes en overbevisning om at det finnes en overjordisk 

virkelighet, det vil si en virkelighet som går utover grensene for det allment sansbare, med 

avgjørende betydning for mennesket. Religiøs tro avspeiler seg i følelsesmessige opplevelser i 

møte med det som anses som hellig, i oppfatninger av rett og galt og i syn på mennesket og 
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verden. Det er også et grunnleggende fellestrekk at troen kommer til uttrykk i ritualer og 

annen atferd.  

Trossamfunn er sammenslutninger av fysiske personer, og de kjennetegnes av at 

virksomheten prinsipalt handler om kollektiv religionsutøvelse. I trossamfunn utøves den 

religiøse troen i fysiske sammenkomster og felleshandlinger, ofte på en rituell eller 

seremoniell måte (virtuelle fellesskap, for eksempel Facebook-grupper, kan dermed ikke 

anses som trossamfunn i lovens forstand). Trossamfunn vil ofte også søke å utbre troen. Det 

kreves ikke at et flertall av medlemmene slutter opp om alle sider ved trossamfunnets lære 

eller praksis, ei heller at et flertall kan sies å være aktive medlemmer. 

Et livssynssamfunn er et fellesskap basert på et bestemt sekulært livssyn. Med livssyn menes 

et sammenhengende sett av oppfatninger om menneskets plass i tilværelsen og sentrale etiske 

spørsmål. Livssynssamfunn er sammenslutninger av fysiske personer, og de kjennetegnes av 

at virksomheten prinsipalt handler om å utøve og utvikle livssynet. Livssynet kommer til 

uttrykk i fysiske sammenkomster. Det kreves ikke at et flertall av medlemmene slutter opp om 

alle sider ved samfunnets livssyn og standpunkter i konkrete spørsmål, ei heller at et flertall 

kan sies å være aktive medlemmer. 

Organisasjoner som i det vesentlige driver politisk, humanitær, kulturell eller 

forretningsmessig virksomhet, regnes ikke som tros- eller livssynssamfunn. Heller ikke 

organisasjoner som primært skal fremme helse eller selvutvikling, eller organisasjoner som 

har bekjempelse av religion eller livssyn som hovedformål, anses som tros- eller 

livssynssamfunn. Det samme gjelder rene filosofiske organisasjoner, f.eks. der medlemmene 

kun deler en filosofisk grunnholdning, eller som i hovedsak handler om å diskutere filosofiske 

spørsmål. 

Departementet vil i denne sammenheng understreke at også andre organisasjoner enn tros- og 

livssynssamfunn kan være vernet av tros- og livssynsfriheten, og at enhver sammenslutning 

selvsagt har rett til å drive sin virksomhet så lenge den er lovlig.  

Enkelte bestemmelser i loven vil gjelde alle tros- og livssynssamfunn, noen vil være avgrenset 

til å gjelde registrerte tros- og livssynssamfunn mens andre bare vil gjelde Den norske kirke. 

Departementet foreslår derfor at loven deles inn i kapitler, og at kapitlenes ulike rekkevidde 

angis i bestemmelsen om lovens virkeområde.  

I lys av drøftingen ovenfor vil departementet foreslå følgende bestemmelse om saklig 

virkeområde, dvs. hva som menes med tros- og livssynssamfunn etter loven, i lovutkastet § 1: 

Med tros- og livssynssamfunn menes i denne loven sammenslutninger for felles utøvelse av en 

religiøs tro eller et sekulært livssyn. 

Som tros- eller livssynssamfunn regnes ikke sammenslutninger som  

a) primært framstår som virtuelle fellesskap 

b) har politisk, humanitær, kulturell eller forretningsmessig virksomhet som hovedformål 

c) har helse eller selvutvikling som hovedformål 

d) har bekjempelse av religion eller livssyn som hovedformål 

e) har et rent filosofisk formål 

Loven gjelder for alle tros- og livssynssamfunn. Kapittel 2 gjelder ikke for Den norske kirke, og 

kapittel 3 gjelder bare for Den norske kirke. 
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7.4 Registrering av tros- og livssynssamfunn 

7.4.1 Innledning  

Gjeldende lovgivning om tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke 

rommer, som det har framgått, i prinsippet tre tilskuddsordninger med til dels ulike vilkår: én 

for registrerte trossamfunn, én for andre organiserte eller såkalte uregistrerte trossamfunn og 

én for livssynssamfunn. Registrerte trossamfunn har flere rettigheter og plikter enn 

uregistrerte trossamfunn, og derfor stilles det flere og strengere krav til førstnevnte. Den 

vesentligste forskjellen mellom de to kategoriene er at bare trossamfunn som er registrert, kan 

få vigselsmyndighet etter ekteskapsloven. Det er i dag dessuten et vesentlig høyere krav til 

antall medlemmer for å få tilskudd som livssynssamfunn enn som trossamfunn.  

Etter gjeldende rett må tros- og livssynssamfunn være fast organisert for å kunne kreve 

tilskudd. Det betyr at samfunnene må ha en fastlagt organisasjons- og styringsstruktur med 

klare ansvarsforhold. Selve organisasjonsformen varierer imidlertid mellom dagens 

tilskuddsberettigede tros- og livssynssamfunn. 

Stålsett-utvalget foreslo en ny, felles tilskuddsordning for tros- og livssynssamfunn, med 

samme rettigheter og plikter for alle samfunnene. Forslaget innebar også at skillet mellom 

registrerte og uregistrerte trossamfunn ble avviklet (NOU 2013: 1 s. 332).  

Utvalget vektla at de fremmet forslag om en tilskuddslov. Dette innebar at blant annet 

forslaget om lovregulert definisjon av tros- og livssynssamfunn og kravene til organisasjon, 

medlemstall, innhold osv. primært var utformet som vilkår for tilskudd. Likevel inneholdt 

lovforslaget en bestemmelse om "godkjenning" av tros- og livssynssamfunn som 

tilskuddsberettigede, ev. krav til "førstegangsregistrering", se henholdsvis utkastet § 2-3 

(NOU 2013: 1 s. 423) og utredningen s. 355–356.  

Utvalget drøftet særskilt om det bør stilles krav til organisering som vilkår for tilskudd til 

tros- og livssynssamfunn (NOU 2013: 1 s. 326–328 og s. 350 flg. og lovforslaget § 2-2 nr. 4, 

jf. § 2-3). Utvalget kom til at tilskudd bør forbeholdes "tros- og livssynssamfunn som 

gjennom sitt tros- og livssynsinnhold og det fellesskap som tilbys, kan sies å bidra med noe ut 

over det som hver enkelt i sin uorganiserte tros- og livssynssøken kan oppnå". I utvalgets 

forslag til ny tilskuddslov inngikk det derfor som et vilkår for tilskudd at tros- og 

livssynssamfunnene må ha vedtekter som fastsetter hvem som kan være medlem av 

samfunnet, styringsstrukturen i samfunnet og hvem som representerer og forplikter samfunnet 

utad, hvordan vedtekter kan endres og hvordan midler skal disponeres ved endringer, 

sammenslåinger mv. 

7.4.2 Departementets vurderinger  

Departementet mener, i tråd med Stålsett-utvalget, at en ny, felles lov bør gjelde både tros- og 

livssynssamfunn. Som nevnt omfatter departementets lovforslag i tillegg særlige 

bestemmelser om Den norske kirke.  

Dessuten mener departementet at skillet mellom registrerte og uregistrerte trossamfunn, slik 

det i dag er regulert i loven, bør oppheves. Spørsmålet om å oppheve lovens sondring mellom 

registrerte og uregistrerte trossamfunn ble reist allerede ved framleggelsen av lovforslaget om 

å gi livssynssamfunn og uregistrerte trossamfunn rett til å kreve tilskudd. I Ot.prp. nr. 59 

(1980–81) s. 5 pekte Justis- og politidepartementet på en rekke forhold som tilsa at skillet 
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burde videreføres. Nesten samtlige forhold som departementet pekte på i 1981, er i dag 

endret, i hovedsak på grunn av utviklingen av Folkeregisterets oppgaver og den tilsvarende 

nedbyggingen av den offentligrettslige betydningen av kirkebokføringen i Den norske kirke. 

Vigselsmyndigheten er dessuten ikke lenger begrenset til registrerte trossamfunn. 

Livssynssamfunn som mottar tilskudd, har kunnet få vigselsmyndighet siden 2004. Den 

rettslige prøvingen av om vilkårene for ekteskapsinngåelse foreligger, foretas i dag av 

folkeregistermyndigheten (Skatteetaten).  

Departementet mener likevel at det i loven bør videreføres en ordning med registrering av 

tros- og livssynssamfunn. Formålet med registreringen er først og fremst å etablere et 

grunnvilkår for at samfunnet får rett til å kreve statstilskudd og et grunnlag for at 

enkeltpersoner i samfunnet kan tildeles vigselsmyndighet. For å kunne bli registrert må 

samfunnet oppfylle nærmere bestemte vilkår. Departementet mener at samfunnet må være fast 

organisert og ha minst 500 tilskuddstellende medlemmer over 15 år. Antallskravet er drøftet 

særskilt i punkt 7.5 nedenfor.  

Etter departementets syn bør bare tros- og livssynssamfunn som er fast organisert, kunne 

registreres. Departementet legger derfor til grunn at det bør stilles krav om at søknaden 

redegjør for organisasjons- og styringsstruktur mv. Redegjørelsen skal blant annet inneholde 

opplysninger om hvem som representerer og kan forplikte samfunnet utad, herunder overfor 

staten i forvaltningen av ordningene for registrering, tilskudd og vigsel. Departementet legger 

ikke opp til at det i eller i medhold av loven skal stilles spesifikke kompetansekrav til 

sistnevnte person(er). 

Det finnes en rekke ulike organisasjonsformer blant dagens tilskuddsberettigede trossamfunn, 

og departementet mener at det neppe er hensiktsmessig å oppstille et eksplisitt krav om at 

tros- og livssynssamfunn skal ha vedtekter i en foreningsrettslig forstand.  

Vilkårene for registrering vil bety at tros- eller livssynssamfunn som for eksempel ikke 

oppfyller kravet om et visst antall medlemmer, verken vil kunne kreve statstilskudd eller få 

vigselsrett etter ekteskapsloven. Bestemmelsene i lovforslaget om inn- og utmelding vil gjelde 

for alle tros- og livssynssamfunn, også slike som ikke er registrert.  

Registreringssøknader skal behandles av Fylkesmannen, se nærmere nedenfor i kapittel 17. 

Det betyr blant annet at det vil måtte vurderes om en konkret sammenslutning kan regnes som 

et tros- eller livssynssamfunn, jf. lovutkastet § 1, og om samfunnet oppfyller de ytterligere 

registreringsvilkårene om fast organisering og medlemstall. 

Departementet foreslår at nærmere krav til blant annet søknaden om registrering fastsettes i 

forskrift. 

Ved endringer i opplysninger som ligger til grunn for registreringen, skal tros- eller 

livssynssamfunnet straks gi melding om endringene.  

Når registreringsvilkårene ikke lenger er oppfylt, vil det kunne fattes vedtak om tap av 

registrering. At medlemstallet faller under minstegrensen på 500, skal imidlertid ikke 

nødvendigvis medføre at samfunnet uten videre fratas registreringen, se nærmere drøfting i 

punkt 7.5 nedenfor.  

Videre mener departementet at brudd på tilskuddsvilkårene som foreslås i kapittel 15 

nedenfor, ikke bare skal kunne medføre at tilskudd nektes og eventuelt kreves tilbakebetalt, 

men at vedkommende tros- eller livssynssamfunn også kan nektes eller fratas registrering. 
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Tap av registrering vil bety at godkjente vigslere i tros- eller livssynssamfunnet mister 

vigselsretten etter ekteskapsloven, jf. kapittel 19 om vigselsmyndighet. Departementet 

foreslår imidlertid ikke at brudd på vilkår for tilskudd automatisk skal medføre tap av 

vigselsrett.  

Registrering bør også kunne fratas tros- og livssynssamfunn som begår brudd på lovens regler 

om bruk av tilskudd og rapportering, se nærmere omtale i kapittel 16. 

7.5 Særlig om antallskrav for registrering av tros- og livssynssamfunn 

7.5.1 Gjeldende rett  

Det er i dag ikke fastsatt en minstegrense for hvor mange medlemmer et trossamfunn må ha 

for at det skal ha rett til tilskudd fra det offentlige. I trossamfunnsbegrepet, som forutsetter en 

sammenslutning av mennesker, ligger det imidlertid innforstått et krav om minimum to 

medlemmer. Etter livssynssamfunnsloven § 2 annet ledd kan departementet gi «føresegner om 

kor mange medlemmer eit samfunn må ha for å få tilskot». Med hjemmel i denne paragrafen 

er det fastsatt et krav om at livssynssamfunn må ha minst 500 tilskuddstellende medlemmer 

for å ha rett til tilskudd. 

Dissenterlovkomiteen foreslo at trossamfunn måtte ha minst 100 medlemmer over 18 år for å 

kunne bli registrert og motta tilskudd etter loven. Komiteen begrunnet kravet med at det ikke 

var ønskelig å spre offentlige funksjoner til «små trossamfunn hvis levetid ofte er kort» (s. 

167). Justisdepartementet fant i det videre lovforarbeidet at et slikt krav etter forholdene i 

Norge ville virke urimelig. Kravet ble derfor utelatt fra departementets lovforslag, se Ot.prp. 

nr. 27 (1967–68) s. 56.  

Antallet små trossamfunn som mottar tilskudd, øker stadig. I perioden 2005–2015 steg 

antallet trossamfunn som har færre enn 100 tilskuddstellende medlemmer, fra 244 til 327. 

7.5.2 NOU 2013: 1  

Stålsett-utvalget mente prinsipielt at det må være et krav om organisert tros- og 

livssynsaktivitet som forutsetning for å ha en støtteordning til tros- og livssynssamfunn og 

mente at det er rimelig å stille visse minstekrav til samfunnets størrelse, stabilitet og livskraft 

for økonomisk støtte (NOU 2013: 1 s. 354):   

Utøvelse av religion eller utvikling av livssyn i et organisert fellesskap må oppfattes som særlig 

støtteverdig, enten ut fra en vurdering av samfunnsverdi eller som et bidrag til å realisere en 

grunnleggende tros- og livssynsfrihet. Gitt et slikt syn på verdien av samfunnsdannelse, virker 

det rimelig å stille visse minstekrav til samfunnets størrelse, stabilitet og livskraft. 

Utvalget foreslo at det ble satt samme minstegrense for tros- og livssynssamfunn og mente at 

grensen burde heves for trossamfunnene. Det ble påpekt at et høyere krav til medlemstall ville 

virke administrativt forenklende og gi større muligheter for myndighetene til å ha en reell 

dialog med samfunnene. Flertallet i utvalget foreslo at antallskravet ble satt til 100 

medlemmer, mens mindretallet foreslo et krav om minst 10 medlemmer.  

Det ble framholdt at «[…] mulighetene for å organisere seg i en felles virksomhet i forhold til 

tilskuddsordningen, ikke krever at den enkelte menighet i en religiøs bevegelse fratas 

selvstendighet». 
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Utvalget mente at hensynet til forsvarlig håndtering av vigselsoppgavene kunne tilsi et høyere 

antallskrav for vigselsrett enn for tilskudd. Det prinsipale forslaget var at Den norske kirke og 

de andre tros- og livssynssamfunnene ble fratatt vigselsretten, og at det ble innført sivil 

ekteskapsinngåelse som generell ordning. Men utvalget vurderte også hvilke krav som burde 

stilles ved en eventuell videreføring av vigselsretten til tros- og livssynssamfunn. Et flertall i 

utvalget foreslo en minstegrense på 500 medlemmer for å få vigselsrett (NOU 2013: 1 s. 207–

208).  

I høringen var et flertall av de relativt få instansene som uttalte seg om å innføre et felles 

antallskrav for tilskudd, positive, inkludert Oslo kommune, Borg biskop og bispedømmeråd, 

Human-Etisk Forbund (HEF) og LIM (Likestilling, integrering, mangfold). Noen av 

instansene mente at 100 medlemmer var for høyt, men støttet et lavere krav. TF og NKR var 

blant instansene som var kritiske.  

NKR viste til at FNs spesialrapportør for religionsfrihet samt OSSE og Venezia-kommisjonen 

hadde frarådet antallskrav for registrering av tros- og livssynssamfunn. Ifølge NKR vil et krav 

om 100 medlemmer medføre at frittstående menigheter som er organisert som lokale, 

selvstendige trossamfunn, ikke lenger vil få tilskudd, og være distriktsfiendtlig. Siden 

pinsemenighetenes organisering i selvstendige menigheter er forankret i et teologisk 

begrunnet kirkesyn, vil kravet oppleves som en forskjellsbehandling på grunn av teologi. 

NKR hevdet at kravet også vil vanskeliggjøre etablering av religiøs virksomhet blant etniske 

og språklige minoritetsgrupper samt nyetablering av selvstendige menigheter som ikke hører 

inn under noen etablert sammenslutning. NKR mente at antallskravet var motivert ut fra 

statens behov, ikke trossamfunnenes, og at det kan bidra til å presse trossamfunn inn i 

uønskede og praktisk krevende administrative overbygninger.    

7.5.3 Departementets vurderinger  

Departementet er enig med Stålsett-utvalget i at det bør settes et høyere antallskrav for 

trossamfunn enn i dag, og at kravet bør være det samme for tros- og livssynssamfunn.  

I likhet med utvalget mener departementet at tros- og livssynssamfunn som skal understøttes 

av staten fordi organisert tros- og livssynsutøvelse anses særlig støtteverdig, bør oppfylle 

visse minstekrav til størrelse, stabilitet og livskraft, jf. også departementets generelle 

drøftinger i kapittel 6 om en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk. Også administrative 

hensyn, mulighetene for å kunne følge opp de enkelte samfunnene m.m. tilsier at det i 

framtiden bør settes en minstegrense for samfunnets størrelse for at støtte skal kunne gis.  

I kapittel 18 nedenfor drøfter departementet hvilke regler loven bør gi om medlemskap og 

tilhørighet i tros- og livssynssamfunn. Av forenklings- og likebehandlingshensyn mener 

departementet at bare medlemmer som har fylt 15 år, bør telle med når statstilskuddet til tros- 

og livssynssamfunn skal beregnes. Videre mener departementet at tilskuddstellende 

medlemskap bør forbeholdes personer som selv har meldt seg inn eller blitt innmeldt av 

foreldre eller verge, som er bosatt i riket, og som ikke er medlem i Den norske kirke eller 

annet registrert tros- eller livssynssamfunn.  

For at vedkommende fylkesmann skal kunne føre en mer effektiv og inngående kontroll av 

om tros- og livssynssamfunnene oppfyller lovbestemte krav og vilkår enn det 

fylkesmannsembetene har forutsetninger for å gjøre i dag, må antallet tilskuddsberettigede 

tros- og livssynssamfunn etter departementets oppfatning reduseres vesentlig fra dagens 783.  
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Med en minstegrense på 1 000 tilskuddstellende medlemmer over 15 år, vil antallet 

tilskuddsberettigede tros- og livssynssamfunn reduseres fra 783 til 55 samfunn, ifølge tall fra 

Brønnøysundregistrene (2016-tall). Samfunnene som i 2016 hadde færre enn 1 000 

tilskuddstellende medlemmer over 15 år, i alt 728 samfunn, hadde samlet sett ca. 130 000 

tilskuddstellende medlemmer.  

Et antallskrav på 500 tilskuddstellende medlemmer over 15 år vil bety at antallet 

tilskuddsberettigede tros- og livssynssamfunn synker fra 783 til 123 samfunn. Samfunnene 

som i 2016 hadde færre enn 500 tilskuddstellende medlemmer over 15 år, hadde til sammen 

ca. 81 000 tilskuddstellende medlemmer. I kapittel 18 er alderskravet på 15 år nærmere 

omtalt, og det vises til omtalen der. Det vises ellers til kapittel 23 om økonomiske og 

administrative konsekvenser, der virkningen av antallskravet på 500 medlemmer over 15 år er 

nærmere omtalt. Også virkningene ved antallskrav som er lavere eller høyere enn 500 er 

illustrert i kapittel 23. 

Ved innføringen av et antallskrav vil mindre samfunn kunne gå sammen med andre samfunn i 

en organisatorisk overbygning for å møte kravet. Departementet understreker at dette ikke 

innebærer at samfunnene må slå seg sammen og oppgi sin selvstendighet. Imidlertid må det 

finnes en felles instans som kan fremme søknad om registrering og kreve tilskudd, og som 

kan stilles til ansvar for at krav og plikter etter loven oppfylles. Fellesinstansen behøver ikke 

være landsdekkende. Tros- eller livssynssamfunnene som inngår i en slik overbygning, 

trenger heller ikke være geografisk tilstøtende eller nære hverandre. Departementet mener det 

bør være et krav at samfunnene som vil samordne seg, skal være likeartede i den forstand at 

de tilhører samme religion eller livssyn.  

Muligheten for organisatoriske tilpasninger betyr at virkningen av antallskravene ikke vil bli 

så sterk som tallene ovenfor indikerer.  

Departementet mener at loven av rimelighetsgrunner bør åpne for unntak fra antallskravet, 

men bare i helt særlige tilfeller. Departementet mener derfor at antallskravet bare skal kunne 

fravikes for trossamfunn som tilhører en veletablert religion eller trosretning internasjonalt, 

som har lang historie i Norge, og som ikke har likeartede samfunn som det er mulig å møte 

antallskravet i fellesskap med. 

En unntaksregel som skissert ovenfor, vil kunne by på vanskelige grensedragninger, og det er 

derfor departementets forutsetning at den skal anvendes svært restriktivt og på en ikke-

diskriminerende måte. 

Departementet viser til regulering av tilsvarende forhold i Sverige. Etter den svenske 

forskriften om statsbiodrag til trossamfunn (Tillämpningsföreskrifter för statsbidrag till 

trossamfund, antagna av SST 2015-02-17, rev. 160217), må samfunnet blant annet oppfylle et 

vilkår om å "ha egen livskraft" for å ha krav på tilskudd. Dette vilkåret anses som hovedregel 

oppfylt om samfunnet betjener minst 3 000 personer. Dette antallskravet kan fravikes etter 

følgende unntaksbestemmelse: "Om samfundet betjänar färre än 3 000 personer bör det ändå 

anses ha egen livskraft, om det utgör en del av ett internationellt verksamt trossamfund av 

betydande omfattning, samt att man tillsammans med andra samfund inom samma 

samfundsfamilj bildar ett organ för samverkan om fördelning av statsbidrag." 

Med en minstegrense på 500 medlemmer over 15 år, og en svært begrenset adgang til å gi 

unntak, vil en oppnå betydelige fordeler for det offentlige. Forslaget vil gi administrative 

lettelser ved at det blir færre samfunn å forholde seg til, kontrollere og følge opp. 
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Departementet foreslår at antallsgrensen formelt knyttes til registrering. Den vil imidlertid da 

også fungere som et vilkår for tilskudd og for å kunne få vigselsrett, se nedenfor i kapitlene 15 

og 19. Departementet vil presisere at antallskravet som foreslås, ikke vil begrense adgangen 

til å etablere tros- og livssynssamfunn som selvstendige rettssubjekter. 

Hensynet til en forsvarlig håndtering av vigselsoppgavene taler for et antallskrav. Det samme 

gjør forenklings- og effektiviseringshensyn for det offentlige. En felles minstegrense på 500 

tilskuddstellende medlemmer vil gi administrative forenklinger for staten; det vil bli færre 

samfunn og formodentlig også færre vigslere å forholde seg til, kontrollere og følge opp. En 

utvikling der stadig flere små trossamfunn som nyopprettes og ofte kan ha en kort levetid, gis 

vigselsrett, er ikke ønskelig. At tros- og livssynssamfunn må ha minst 500 tilskuddstellende 

medlemmer for å kunne få vigselsrett, er i tråd med Stålsett-utvalgets anbefalinger.  

Etter departementets syn bør ikke tros- og livssynssamfunn nødvendigvis tape statusen som 

registrert og dermed også tilskudds- og vigselsretten hvis medlemstallet faller under 

minstegrensen. Undertalligheten kan være midlertidig. Det vil være uheldig om tros- og 

livssynssamfunn hvis medlemstall fra år til år veksler mellom om å være like over og like 

under antallskravet, skal slettes det ene året og nyregistreres i det neste.  

Det vil ikke være hensiktsmessig å fastsette en særskilt minstegrense for når et undertallig 

samfunn skal fratas registreringsstatusen, blant annet fordi det kan få uheldige konsekvenser 

for likebehandling av samfunnene. Departementet mener at både undertallighetens årsak(er), 

størrelse og varighet kan være relevante momenter i vurderingen av om tros- eller 

livssynssamfunnet bør slettes fra registeret. Nærmere regler om dette kan fastsettes i forskrift. 

Departementet foreslår følgende regler om registrering i lovutkastet § 3:  

Et tros- eller livssynssamfunn kan bli registrert når det er fast organisert og har minst 500 

medlemmer som 

a) har fylt 15 år,  

b) selv har meldt seg inn, eller som har blitt innmeldt av foreldre eller verge, 

c) er bosatt i riket, og som 

d) ikke er medlem i Den norske kirke eller annet registrert tros- eller livssynssamfunn.  

Antallskravet kan oppfylles ved at likeartede samfunn søker om å bli registrert i fellesskap. 

Dersom muligheten etter annet ledd er uttømt, kan kravet om mer enn 500 medlemmer etter 

første ledd fravikes når helt særlige forhold tilsier at det bør gis tilskudd eller vigselmyndighet 

til et trossamfunn som tilhører en veletablert religion eller trosretning internasjonalt, og som 

har vært virksom i Norge i mange år. 

Samfunnet skal uten opphold gi melding om endringer i opplysningene som lå til grunn for 

registreringen.  

Når registreringsvilkårene ikke lenger er oppfylt, eller ved vesentlige brudd på andre krav i 

denne loven eller forskrifter gitt i medhold av loven, kan tros- eller livssynssamfunnet fratas 

registreringen. 

Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om krav til søknad om registrering, plikten til å 

opplyse om endringer og om tap av registrering.   
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7.6 Etablering av ny registreringsordning og overgangsbestemmelser 

Etter departementets mening taler likebehandlings- og forutsigbarhetshensyn for at alle tros- 

og livssynssamfunn som i dag er registrert og/eller mottar tilskudd etter gjeldende lovgivning, 

og som ønsker å bli registrert etter den nye loven, må fremme en ny registreringssøknad – 

ikke bare samfunn som etableres etter lovens ikrafttreden. Hver søknad skal undergis en reell 

prøving mot samtlige registreringsvilkår.  

Departementets syn i dette spørsmålet har støtte i Stålsett-utvalgets vurderinger og forslag. I 

utvalgets forslag til ny tilskuddslov inngikk en ordning for godkjenning av 

tilskuddsberettigede tros- og livssynssamfunn. Utvalget la opp til at alle tros- og 

livssynssamfunn måtte ha en ny godkjenning (s. 356–357): 

Utvalget vurderer det slik at det er behov for en ny lov om tilskudd til tros- og livssynssamfunn. 

I tillegg til en lovteknisk opprydding, er det etter utvalgets mening behov for å markere at en 

ønsker å etablere en ny ordning med tydeligere avgrensninger. Utvalgets inntrykk er at det kan 

være betydelig fare for forskjellsbehandling både mellom ulike fylkesmannsembeter og mellom 

vedtak som er gjort for en tid tilbake og avgjørelser av nyere dato.  

[…] I en egen lovbestemmelse om forholdet mellom gammel lov og ny lov bør det slås fast at 

godkjenninger som er foretatt under hjemlene i lov om trudomssamfunn, ikke vil gjelde uten ny 

vurdering etter nye regler. […] Utvalget mener det må foretas en reell ny prøving av de ulike 

tros- og livssynssamfunnene og legger ikke til grunn at alle de knapt 660 tros- og 

livssynssamfunnene vil få godkjenning under ny ordning. 

Når det gjelder tilslutning til de konkrete kravene for oppfyllelse av forutsetninger for støtte 

(tros- eller livssynsinnhold og forholdet til lov og etiske verdier), er det ingen grunn til å ha en 

lang overgangsperiode. Krav om antall kan tilsi en lenger overgangsperiode. Utvalget foreslår 

at en legger til grunn at godkjenninger under nåværende lov prolongeres i 3 år før alle krav 

etter ny lov må være tilfredsstilt. 

Spørsmål om forlengelse av «godkjenning» etter gjeldende lovgivning, herunder lengden på 

en eventuell overgangsperiode, vil departementet komme tilbake til i forskriftsarbeidet. 

Departementet antar at det kan være behov for en overgangsperiode på to-tre år for de som 

har rett til tilskudd etter dagens regler. 

Departementet er enig med utvalget i at et tilskuddstellende medlemskap som er etablert etter 

gjeldende lovgivning, ikke behøver å etableres på nytt når den nye loven har trådt i kraft.  

Det vil også være behov for å kunne gi overgangsbestemmelser om utøvelse av 

vigselsmyndighet etter dagens trossamfunnslov og ekteskapslov. Utgangspunktet vil være at 

vigselsmyndighet etter nå gjeldende rett videreføres i en viss periode. 

Departementet foreslår følgende bestemmelse i lovutkastet § 21 annet ledd: 

Kongen gir nødvendige overgangsbestemmelser.      
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8. RAMMELOVGIVNING FOR DEN NORSKE KIRKE 

8.1 Innledning 

Kirkeloven inneholder i dag relativt omfattende lovgivning om Den norske kirke. Loven ble 

vedtatt i 1996 og markerte den gangen en foreløpig avslutning av reformarbeidet som hadde 

utgangspunkt i Stortingets behandling av St.meld. nr. 40 (1980–81) Om stat og kirke.  

Den gjeldende kirkeloven ble dermed vedtatt innenfor de grunnlovsmessige rammene i den 

gamle statskirkeordningen, som blant annet omfattet Kongens kirkestyre. Loven er imidlertid 

justert noe i forbindelse med grunnlovsendringene i 2012 (regler om tilsetting av biskoper og 

proster og kirkevalg) og i 2016/2017 for å etablere Den norske kirke som et eget rettssubjekt, 

se nærmere ovenfor i kapittel 3.   

Den gjeldende kirkeloven er nødvendigvis forenlig med rammene som Grunnloven nå legger 

for lovgivning om Den norske kirke. Etter departementets syn er det likevel behov for å gjøre 

endringer i kirkeloven, først og fremst for å gi Den norske kirke større frihet til å fastsette 

egen organisering mv. på et mer selvstendig grunnlag.  

I dette høringsnotatet foreslår departementet en relativt omfattende nedskalering av 

lovbestemmelsene om Den norske kirke, slik at lovgivningen tydeligere skal begrense seg til å 

fastsette de sentrale bestemmelsene om Den norske kirkes "ordning", jf. Grunnloven § 16 

tredje punktum. Formålet med lovgivningen skal først og fremst være å legge ordningsmessig 

til rette for at Den norske kirke "forblir Norges folkekirke". Dessuten vil en slik nedbygging 

av den særlige lovgivningen om Den norske kirke innebære større selvstendighet for Den 

norske kirke og dermed mer lik behandling med andre tros- og livssynssamfunn. 

Departementet viser til framstillingen av rammene for regulering av Den norske kirke i 

kapittel 6 ovenfor, særlig punktene 6.2.3 og 6.3.4.  

Den norske kirke er i dag en særlovregulert størrelse. Som nevnt legger kirkeloven relativt 

klare føringer for hvordan Den norske kirke skal organiseres, og hvordan den skal drive sin 

virksomhet.  

Soknene er egne rettssubjekter, og Den norske kirke er fra 2017 etablert som et selvstendig 

rettssubjekt. Soknene kan ikke løses fra Den norske kirke. Kirkeloven – supplert av regelverk 

som er vedtatt av Kirkemøtet – holder sammen og balanserer ulike elementer i kirkens 

selvforståelse. Den gjeldende loven regulerer for eksempel forholdet mellom de ulike 

kirkelige rettssubjektene og relasjonene mellom lokale og nasjonale kirkelig organer. Den har 

også regler av betydning for forholdet mellom Den norske kirke som demokratisk størrelse og 

som trossamfunn (blant annet samvirket mellom det "allmenne prestedømme" som alle døpte 

har del i, og den særskilt innrettede lære- og prestetjenesten).  

Nedbygging av lovgivningen om Den norske kirke, som dette høringsnotatet foreslår, 

innebærer en betydelig forenkling av det statlige regelverket om Den norske kirke. 

Departementet har ikke et mål om å forrykke den gjeldende balansen mellom ulike elementer 

i kirkeordningen. Som nevnt er statens primære interesse å legge til rette for at Den norske 

kirke kan videreføres som en evangelisk-luthersk kirke, og som "Norges folkekirke". Ut over 

dette bør lovgivningen, inkludert finansieringsordningen, ha som mål at Den norske kirke kan 

treffe beslutninger om kirkens organisering på et mer selvstendig grunnlag enn i dag. Da er 

det heller ikke til å unngå at Den norske kirkes egne organer vil måtte ta et større ansvar for 

selv å videreføre en ønsket balanse mellom ulike elementer i eller perspektiver på kirkens 
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organisering, eller eventuelt gjøre endringer i myndighetsfordeling mv. Etter departementets 

syn er det Kirkemøtet som vil måtte ha myndighet til å regulere myndighetsfordelingen i Den 

norske kirke, men innenfor visse rammer som lovgivningen bør angi. Departementet kommer 

tilbake til dette i punkt 8.3.4. 

Som det er antydet ovenfor i punktene 6.2.3.2 og 6.3.4, kan det være krevende å utforme en 

lovgivning om Den norske kirke som fra statens side angir et adekvat rettslig grunnlag for at 

Den norske kirke kan videreføres som folkekirke, som samtidig tar tilbørlig hensyn til Den 

norske kirkes selvstendighet, tros- og livssynsfrihet og selvforståelse, og som bidrar til 

tilstrekkelig likebehandling med andre tros- og livssynssamfunn. For å finne fram til en 

hensiktsmessig balanse mellom ulike perspektiver på reguleringen vil departementet legge 

vekt på signaler om lovgivning som Den norske kirke har gitt gjennom vedtak i Kirkemøtet. 

Høringen vil naturligvis også legge et vesentlig grunnlag for utforming av lovgivningen.  

I det følgende gjøres det først rede for forslag som har vært framsatt om framtidig 

rammelovgivning for Den norske kirke, med særlig vekt på ulike vedtak som Kirkemøtet 

gjorde om dette i 2015. Og i kapitlet videre drøftes, og fremmes det forslag om, ny 

lovregulering av Den norske kirkes "ordning".  

8.2 Bakgrunn 

8.2.1 NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke  

Gjønnes-utvalget fremmet i sin utredning forslag til kirkelige lovreformer som langt på vei er 

i samsvar med det som departementet foreslår her, eller som allerede er gjennomført som 

følge av kirkeforliket eller i den kirkelige forvaltningsreformen som er gjennomført fra 2017.  

Utvalget anbefalte at den daværende kirkeloven skulle erstattes av en mer kortfattet rammelov 

etter – eller i forbindelse med – endringer i Grunnlovens statskirkeordning. Det ble ikke 

utformet et detaljert forslag til ny rammelov, men flertallet i utvalget mente at loven burde 

inneholde følgende elementer:  

 en formålsbestemmelse som tydeliggjorde at det var den samme kirken som ble videreført 

 en bekreftelse om at kirken som selvstendig trossamfunn avgjør alle spørsmål som har med 

lære, organisasjon, utnevnelse av ledere og virksomhet for øvrig  

 en bestemmelse om at soknet er den grunnleggende enheten i kirken og forblir et eget 

rettssubjekt 

 en bestemmelse om at Den norske kirke er et selvstendig rettssubjekt 

 bestemmelser om at nærmere bestemt lovgivning for offentlige forvaltning fortsatt skal gjelde 

for kirken og dens organer 

 bestemmelser om kommunens finansieringsansvar, om dette videreføres 

 særskilte restriksjoner og prosedyrer for endringer av lovverket og for kirkeordningen som 

skal vedtas av kirkelige organer 
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8.2.2 Vedtak fattet av Kirkemøtet 2015 

8.2.2.1 Den norske kirke som eget rettssubjekt – KM sak 10/15 

Kirkemøtet behandlet i 2015 Kulturdepartementets forslag til lovendringer om omdanning av 

Den norske kirke til et eget rettssubjekt (KM sak 10/15). I all hovedsak ga Kirkemøtet sin 

tilslutning til forslagene. Kirkemøtets uttalelse inngikk som grunnlag for forslagene som ble 

framsatt i Prop. 55 L (2015–2016), og som ledet til endringene i kirkeloven med virkning fra 

1. januar 2017, jf. omtalen i kapittel 3. 

Kirkemøtet uttalte samtidig følgende:  

Kirkemøtet ser på de foreslåtte endringene som et viktig skritt videre i relasjonen mellom stat og 

kirke. Samtidig vil Kirkemøtet uttrykke tilfredshet med at departementet har lagt vekt på at de 

foreslåtte endringene skal åpne for en videre utvikling mot rammelovgivning for Den norske 

kirke. I et neste skritt vil færre bestemmelser om kirkens organisering, kirkelig 

myndighetsutøvelse og rettslig handleevne fastsettes i statens lovgivning om kirken. 

8.2.2.2 Den norske kirkes grunnlag – KM sak 4/15 

På bakgrunn av Kirkemøtets behandling av departementets lovforslag og kirkens eget arbeid 

med framtidig kirkeordning traff Kirkemøtet samme år vedtak om ulike teologiske spørsmål 

vedrørende Den norske kirkes "grunnlag" (KM sak 4/15). Her drøftet Kirkemøtet hvilke 

elementer i kirkens teologiske og organisasjonsmessige basis som man mente det ikke uten 

videre ville være naturlig at ble regulert i lov, og som Kirkemøtet eventuelt selv ville kunne 

fastsette på selvstendig grunnlag, uten hjemmel i lov.  

I vedtaket bekreftet Kirkemøtet "at Den norske kirkes læregrunnlag, som består av Bibelen, 

Den apostoliske, Den nikenske og Den athanasianske trosbekjennelse, Den augsburgske 

bekjennelse av 1530 og Luthers lille katekisme videreføres og forutsetter at dette inkluderes i 

Den norske kirkes grunnlag". Kirkemøtet ba videre om at Kirkerådet, i samarbeid med 

Bispemøtet, arbeidet videre med Den norske kirkes "grunnlag" ut fra konkrete føringer.   

8.2.2.3 Det framtidige behovet for lovgiving om Den norske kirke – Stortingets rolle i 

kirkestyret – KM sak 11/15 

I en egen sak (KM sak 11/15) drøftet Kirkemøtet dessuten behovet for ny lovgivning om Den 

norske kirke, og i denne saken traff Kirkemøtet vedtak om hva en framtidig rammelovgivning 

burde inneholde: 

1 Kirkemøtet legger til grunn at det føres en tett dialog med staten om den fremtidige kirkelige 

lovgivningen for å avklare hvilke rammebetingelser som samsvarer med forståelsen av Den 

norske kirke som Norges folkekirke i tråd med Grunnloven § 16. 

2 Kirkemøtet mener utgangspunktet for dialogen må være at lovgivningen inneholder 

nødvendige bestemmelser for å ivareta statlige og kirkelige behov. 

3 Kirkemøtet mener det bør reguleres i en egen lov for Den norske kirke at: 

 Den norske kirke er en evangelisk-luthersk folkekirke. 

 Soknet som geografisk enhet og organisatorisk ramme for menigheten, skal være den 

grunnleggende enhet i Den norske kirke og ha status som selvstendig rettssubjekt slik 

som i dag. 
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 Soknet skal som i dag være uløselig knyttet til trossamfunnet Den norske kirke. 

 Hvert sokn skal ha minst én kirke og være betjent av prest. 

 Det enkelte kirkemedlem skal kunne medvirke i styringen av Den norske kirke gjennom 

demokratiske ordninger. 

 Kommunens ansvar for å finansiere den lokale kirke videreføres. 

 Åpenhet, likebehandling og god forvaltningsskikk skal kjennetegne Den norske kirkes 

forvaltning på alle organisasjonsnivåer. Relevant innhold i dagens forvaltningslov, 

offentleglova og annet statlig lovverk videreføres og innlemmes i Den norske kirkes 

regelverk. Det samme gjelder ordninger for klagebehandling. 

 Den norske kirke har et nasjonalt rettssubjekt med Kirkemøtet som det øverste organ, 

og loven avklarer forholdet mellom dette rettssubjektet og soknene. Det vises til pkt. 5 

nedenfor hva gjelder videre arbeid med denne problemstillingen. 

 Den norske kirke skal ha rett til å kreve medlemskap for kirkelig tilsatte og ombud og 

barneomsorgsattest i henhold til politiregisterloven for personer som lønnet eller 

ulønnet skal tilsettes, utføre oppgaver eller inneha tillitsverv der vedkommende vil ha 

omsorg for eller oppgaver knyttet til mindreårige. 

 Demokratisk valgte representanter i Den norske kirkes organer gis rett til fri fra arbeid 

for å ivareta sine verv. 

4 Som viktige aspekter ved Den norske kirkes samfunnsoppdrag videreføres ansvaret for 

gravferdsforvaltningen, og vigselsretten opprettholdes. 

5 Kirkemøtet ber Kirkerådet utrede alternativer for hvordan forholdene mellom rettssubjektene 

i kirken skal reguleres og hvordan Kirkemøtets lovgivningsmyndighet overfor soknet skal 

forankres og avgrenses. 

8.3 Departementets vurderinger  

8.3.1 Den norske kirkes læregrunnlag og ny lovgivning  

Opplistingen av bekjennelsesskrifter i Kong Christian den Femtis Norske Lov fra 1687 Anden 

Bog, 1 Cap. (NL 2-1) har vært regnet som den rettslige forankringen av Den norske kirkes 

læregrunnlag. Bestemmelsen ble ikke endret i forbindelse med grunnlovsendringene i 2012.  

Det har historisk vært ulike oppfatninger om, og i tilfelle på hvilken måte, 

bekjennelsesgrunnlaget i NL 2-1 kan endres. Departementet legger til grunn at bestemmelsen 

i NL 2-1 ikke har grunnlovs rang, jf. Prop. 71 L (2011–2012) side 27. I proposisjonen antok 

departementet at den rettslige forankringen av Den norske kirkes læregrunnlag burde vurderes 

på et senere tidspunkt og viste til at Kirkemøtet hadde sluttet seg til dette.  

Når Den norske kirke fra 1. januar 2017 er blitt et selvstendig rettssubjekt med Kirkemøtet 

som øverste representative organ, forutsetter departementet videre at Kirkemøtet har 

myndighet til å beslutte om kirkens læremessige grunnlag. I samsvar med en slik oppfatning 

traff Kirkemøtet i KM-sak 4/15 vedtaket om Den norske kirkes grunnlag som er gjengitt 

ovenfor. Dersom Kirkemøtet vedtar en regel om hva som skal være kirkens læregrunnlag, slik 

det nevnte vedtaket legger opp til, vil departementet komme tilbake til spørsmålet om NL 2-1 

bør oppheves, og i tilfelle på hvilken måte det formelt skal skje.    
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8.3.2 Formålsbestemmelse om identitet og organisasjon  

Kirkemøtet pekte i det foreløpige vedtaket om kirkens grunnlag (KM sak 4/15) også på noen 

andre elementer som burde inngå i et regelverk som Kirkemøtet fastsetter på eget grunnlag. 

Kirkemøtet uttalte at regelverket bør inneholde "et uttrykk for Den norske kirkes visjon om å 

være en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke", at kirken skal være "lokalt 

forankret og landsdekkende" og at kirken skal "organiseres etter demokratiske prinsipper og 

som et samvirke mellom valgte representanter for medlemmene og representanter for den 

vigslede tjeneste med Ord og sakrament". 

Noen av disse elementene kan, etter departementets syn, vurderes som spørsmål om kirkens 

"ordning", og som dermed faller inn under det saksområdet som Stortinget kan og bør 

regulere ved lov. Dette har Kirkemøtet selv uttrykt ved at enkelte forhold er omtalt både i 

Kirkemøtets vedtak om kirkens grunnlag (KM sak 4/15) og i vedtaket om hva Kirkemøtet 

mener bør fastsettes i lovgivning om Den norske kirke (KM sak 11/15): karakteristikken av 

Den norske kirke som en evangelisk-luthersk folkekirke, demokrati i kirken og at kirken skal 

være landsdekkende.  

Etter departementets oppfatning kan blant annet hensyn til kontinuitet; at Den norske kirke 

fortsatt skal være en evangelisk-luthersk kirke og "forbli Norges folkekirke", tale for at 

lovgivningen om kirkens ordning inneholder en overordnet beskrivelse av Den norske kirkes 

identitet og organisasjon. Departementet viser også til målformuleringene i statsbudsjettet 

(Prop. 1 S (2016–2017) for Kulturdepartementet s. 123), utledet fra Grunnloven § 16, som 

blant annet uttrykker at Den norske kirke skal være landsdekkende og lokalt forankret, og at 

Den norske kirke skal være organisert i samsvar med demokratiske prinsipper og verdier, jf. 

også ovenfor i punkt 6.3.4. Disse målformuleringene er dessuten i samsvar med den kirkelige 

selvforståelsen som Kirkemøtet har gitt uttrykk for.  

Departementet mener på denne bakgrunnen at det, med utgangspunkt i rammene i Grunnloven 

§ 16, kan være ønskelig fra statens side å beskrive Den norske kirkes identitet og organisasjon 

i en lovbestemmelse. Etter departementets syn kan bestemmelsen mest hensiktsmessig 

formuleres som en formålsbestemmelse for rammelovgivningen. Departementet viser også til 

at den gjeldende kirkeloven har en overordnet formålsbestemmelse i § 1.  

Etter departementets syn bør bestemmelsen for det første omtale Den norske kirke som en 

evangelisk-luthersk folkekirke. Dette følger allerede av Grunnloven § 16.  

For det andre bør formålsbestemmelsen beskrive Den norske kirke som demokratisk. Kirkens 

demokratiske struktur er et viktig element i folkekirkebetegnelsen og, etter departementets 

syn, er et levende og velfungerende demokrati en viktig premiss for at Den norske kirke skal 

kunne forbli folkekirke. Departementet viser til at kirkeforliket fra 2008 forutsatte at det 

skulle gjennomføres en demokratireform i Den norske kirke som grunnlag for endringer i 

Grunnloven. Det var bred politisk og kirkelig enighet om at selvstendiggjøring av kirken 

måtte sees i sammenheng med styrking av det kirkelige demokratiet. Departementet vil peke 

på at valgordninger og oppslutning om kirkelige valg er sentrale elementer i et velfungerende 

kirkedemokrati. Derfor mener departementet også at det bør gis visse lovbestemmelser om 

kirkevalg, som følger opp og konkretiserer demokratiformuleringen i forslaget til 

formålsbestemmelse, se nedenfor i punkt 8.3.6.   

For det tredje mener departementet formålsbestemmelsen bør karakterisere Den norske kirke 

som landsdekkende. Det innebærer at den parokiale (geografisk avgrensede) sokne- eller 
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menighetsstrukturen videreføres. Som hovedregel tilhører ethvert kirkemedlem det soknet 

(den menigheten) der vedkommende er bosatt. Landet er dekket av sokn i den forstand at 

ethvert sted i landet er innenfor et sokns geografiske grenser. Størrelsen på soknene og 

grensene mellom dem fastsettes etter egne regler, som etter forslaget her vil bli gitt av 

Kirkemøtet. Et sokn kan imidlertid "ikke nedlegges på annen måte enn ved å bli en del av ett 

eller flere andre sokn. Heller ikke kan et sokn opprettes på annen måte enn ved å skilles ut fra 

allerede eksisterende sokn" (Prop. 55 L (2015–2016) s. 52).  

På denne bakgrunnen foreslår departementet følgende formålsbestemmelse for den særlige 

lovgivningen om Den norske kirke (§ 8 i utkastet):  

Formålet med bestemmelsene i dette kapitlet er å legge til rette for at Den norske kirke forblir 

en demokratisk og landsdekkende evangelisk-luthersk folkekirke.  

8.3.3 Liturgimyndigheten 

Liturgier for Den norske kirke ble tidligere fastsatt av Kongen med hjemmel i den da 

gjeldende bestemmelsen i Grunnloven § 16. Myndigheten ble på 1990-tallet delegert til 

Kirkemøtet.  

Da Grunnloven § 16 ble opphevet i 2012, ble det gitt en ny lovbestemmelse om at Kirkemøtet 

fastsetter alle gudstjenstlige bøker i kraft av å være "øverste representative organ i Den norske 

kirke". I Prop. 71 L (2011–2012) framholdt departementet (s. 34) følgende:  

Departementet legger til grunn at en ny lovbestemmelse om gudstjenstlig myndighet i prinsippet 

ikke trenger å bety at det er Stortinget som utstyrer Kirkemøtet med denne myndigheten. 

Lovbestemmelsen sikter mot å tydeliggjøre og bekrefte at Kirkemøtet besitter denne 

myndigheten i kraft av sin rolle som trossamfunnet Den norske kirkes øverste representative 

organ. 

Den gjeldende lovbestemmelsen er dermed utformet slik at liturgimyndigheten ikke tildeles 

Kirkemøtet av Stortinget. Liturgiene er uttrykk for kirkens lære, og Stortinget kan neppe 

regulere i slike indre forhold i trossamfunnet Den norske kirke, heller ikke ved å tildele et 

kirkelig organ myndighet i slike saker.  

Departementet ser det ikke som nødvendig å videreføre lovbestemmelsen om Kirkemøtets 

liturgimyndighet, men mener det heller ikke er nødvendig å oppheve den. Når det i 

lovforslaget er lagt opp til en viss regulering av Kirkemøtets myndighet, først og fremst for å 

tydeliggjøre forholdet mellom soknene og Kirkemøtets myndighet, kan det, etter 

departementets oppfatning, være grunn til å videreføre bestemmelsen om liturgimyndighet. 

Departementet anser det imidlertid ikke som nødvendig å videreføre den særlige 

formuleringen om at Kirkemøtet har denne kompetansen "som det øverste representative 

organ i Den norske kirke". Det vil kunne gjelde for flere av Kirkemøtets myndighetsområder 

at organet ikke får sin kompetanse fra loven, uten at departementet har sett det som nødvendig 

å avklare dette i alle enkeltheter. 

Departementet foreslår videre at bestemmelsen utvides til også å presisere at Kirkemøtet 

fastsetter kirkens grunnlag og lære på trossamfunnets vegne. Dette er ikke til hinder for at 

Kirkemøtet fastsetter særlige regler for behandling av læresaker, som for eksempel involverer 

og legger myndighet til biskopene eller Bispemøtet. En slik bestemmelse er tatt inn i 

lovutkastet § 10 første ledd: 
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Kirkemøtet fastsetter kirkens grunnlag og lære og alle liturgier og gudstjenstlige bøker.  

8.3.4 Rettslig handleevne 

Soknet er etter gjeldende rett den grunnleggende enheten i Den norske kirke og et selvstendig 

rettssubjekt. En fundamental innskrenkning i soknets rettslige selvstendighet er at det ikke kan 

løses fra Den norske kirke.  

Soknets rettslige stilling ble klargjort da kirkeloven ble vedtatt i 1996. Det var særlig 

forholdet til kommunen og soknets rolle som arbeidsgiver som loven gjorde tydelig. 

Kirkeloven etablerte imidlertid ikke soknet som selvstendig rettssubjekt. Departementet 

uttalte i Ot.prp. nr. 64 (1994–95) følgende (s. 19):  

Departementet er i hovedsak enig i Kirkelovutvalgets vurdering av soknets uklare rettsstilling i 

gjeldende lovgivning. Selv om den faktiske utviklingen har gått i retning av anerkjennelse av 

soknet som selvstendig rettssubjekt, særlig på det tjenestemannsrettslige området, men også 

med hensyn til eiendoms- og formuesforhold, bør dette komme tydeligere til uttrykk i 

lovgivningen, med bestemmelser om soknets offentligrettslige og privatrettslige handleevne.  

Soknets århundrelange historie, og særlig den faktiske utviklingen av kirkelig forvaltning de 

siste 20 årene, kan hevdes å innebære at soknet ikke lenger er avhengig av en særskilt 

lovbestemmelse for å opprettholde og hevde rettigheter og plikter som selvstendig 

rettssubjekt. Om soknet i alle tilfeller vil være å regne som et selvstendig rettssubjekt, kan det 

være grunn til likevel å videreføre lovbestemmelser som bekrefter dette, for ikke å skape 

usikkerhet.  

Den norske kirkes rettslige selvstendighet har en vesentlig kortere historie. Rettssubjektet Den 

norske kirke ble etablert ved lovendringene som trådte i kraft 1. januar 2017. Dette innebærer 

ikke at Den norske kirke først da ble etablert som trossamfunn. Den norske kirke som 

korporasjon var heller ikke før 2017 helt uten rettslig handleevne, se Prop. 55 L (2015–2016) 

s. 8–9.  

Departementet mener at bestemmelsene om både Den norske kirkes rettslige status og 

handleevne og den tilsvarende reguleringen av soknet bør føres videre i ny lovgivning. 

Likedan bør bestemmelsen om at soknet ikke kan løses fra Den norske kirke føres videre. 

Disse bestemmelsene er tatt inn i lovforslaget § 9 første og annet ledd:  

Soknet er den grunnleggende enheten i Den norske kirke og kan ikke løses fra denne. 

Den norske kirke, så vel som det enkelte sokn, er et eget rettssubjekt og har rettigheter og 

forpliktelser, er part i avtaler med private og offentlige myndigheter og har partsstilling overfor 

domstol og andre myndigheter. 

En fundamental premiss for departementet er dermed at soknet skal føres videre som 

selvstendig rettssubjekt. Departementet viser også til Kirkemøtets vedtak i sak KM 11/15. Det 

er, etter departementets oppfatning, derfor ikke aktuelt å innlemme soknene i rettssubjektet 

Den norske kirke. En kunne teoretisk tenke seg at soknet ble videreført som et rettssubjekt 

innenfor det nasjonale rettssubjektet Den norske kirke, slik ordningen for eksempel er i 

Svenska kyrkan, jf. lag (1998:1591) om Svenska kyrkan 1 § og 4 §, men departementet har 

ikke funnet tilstrekkelig grunn til å foreslå en slik konstruksjon i loven her. Departementet har 

ellers merket seg at Kirkemøtet i sak KM 11/15 har bedt Kirkerådet "utrede alternativer for 

178 av 521



Side 79 

hvordan forholdene mellom rettssubjektene i kirken skal reguleres og hvordan Kirkemøtets 

lovgivningsmyndighet overfor soknet skal forankres og avgrenses".  

Departementet foreslår videre at loven skal fastsette at Kirkemøtet som hovedregel opptrer på 

vegne av rettssubjektet Den norske kirke, og at menighetsrådet opptrer på vegne av 

rettssubjektet soknet. Lovforslaget overlater for øvrig til Kirkemøtet å fastsette hvilke organer 

Den norske kirke og soknet skal ha, både lokalt, regionalt og sentralt.  

Departementet har ikke tatt stilling til om Kirkemøtet allerede i kraft av sin representative 

kompetanse, uten særskilt hjemmel i lov, kunne fastsette regler for den kirkelige 

organiseringen og virksomheten, jf. synspunktet om liturgimyndigheten i punkt 8.3.3. 

ovenfor. Dersom den foreslåtte hovedregelen om at Kirkemøtet representerer Den norske 

kirke, og at menighetsrådet representerer soknet, skal kunne fravikes (altså at andre organer 

som for eksempel kirkelig fellesråd og bispedømmeråd på nærmere angitte saksområder skal 

kunne opptre på et kirkelig rettssubjekts vegne), bør Kirkemøtet i det minste ha lovhjemmel 

for å gi bestemmelse om dette.   

Departementet antar at Kirkemøtet bør gis en generell hjemmel i lov til å fastsette nærmere 

regler om kirkens organisering, om kirkelig inndeling, om kirkelige organer og om valg til 

disse. En nærmere drøfting av spørsmål omkring kirkens organisering og kirkelig inndeling er 

ellers gjort i kapittel 9, som det vises til.  

Etter kirkeloven § 16 er det gitt bestemmelser om opptak av lån på soknets vegne og om at et 

sokn ikke kan tas under konkurs eller åpne gjeldsforhandling etter konkursloven. 

Bestemmelsen om konkursvern er utformet etter mønster av tilsvarende bestemmelse for 

kommunene i kommuneloven.  

Bestemmelsen om konkursvernet i § 16 foreslås videreført, men ellers foreslås ingen 

bestemmelser i kirkeloven § 16 ført videre i ny lov. Bestemmelser som regulerer soknets 

låneopptak og hvilke prosedyrer som skal følges dersom et sokn kommer i økonomiske 

vanskeligheter, må da gis av Kirkemøtet, i medhold av sin myndighet til å gi regler om 

kirkelige organer. Dersom kommunene fortsatt skal finansiere soknenes virksomhet, vil det 

være nærliggende at oppståtte betalingsproblemer søkes løst i et samarbeid med kommunen.  

8.3.5 Medlemskap og tilhørighet  

I kapittel 18 nedenfor legger departementet til grunn at lovbestemmelser om medlemskap bør 

være felles for alle tros- og livssynssamfunn. Bare unntaksvis kan det være aktuelt å innta 

særlige lovbestemmelser om dette for Den norske kirke. Den norske kirke, som andre tros- og 

livssynssamfunn, skal kunne fastsette egne regler om medlemskap, innmelding etc. 

Den gjeldende bestemmelsen i kirkeloven § 3 nr. 5 om at medlemskap i kirken forutsetter dåp, 

er et eksempel på en regel som trossamfunnet Den norske kirke nå bør kunne gi på eget 

grunnlag. Det samme gjelder "bestemmelser" om oppdragerplikter for foreldre som nå er gitt 

blant annet i dåpsliturgien, og som knapt har egentlig rettslig karakter. Denne typen uttrykk 

for forventninger til medlemmer bør Den norske kirke fortsatt kunne gi på eget grunnlag, og 

det vil være et poeng at slike bestemmelser ikke gis med hjemmel i lov.  

Det kan likevel være behov for å ta inn en særskilt bestemmelse om medlemsregister i Den 

norske kirke. For de øvrige tros- og livssynssamfunnene vil det å føre et medlemsregister 

kunne være ønskelig for å dokumentere et krav om tilskudd. Selv om tilskuddet til Den norske 
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kirke ikke beregnes på grunnlag av Den norske kirkes medlemstall, og selv om også tilskudd 

til andre skulle bli fastsatt uavhengig av hvor mange som tilhører Den norske kirke, se 

nedenfor i kapittel 14, kan det være grunn til å lovfeste registreringen av medlemmer og 

kirkelige handlinger i et sentralt medlemsregister for Den norske kirke. Dette er blant annet 

begrunnet i registreringens omfang og forholdet til personopplysningsloven. Departementet 

foreslår følgende bestemmelser i § 15:  

Personer som er medlem i Den norske kirke, registreres i et sentralt medlemsregister.  

Det skal føres register over personer som blir døpt, konfirmert, vigslet til ekteskap og jordfestet 

ved prest i Den norske kirke samt over personer som melder seg inn i eller ut av Den norske 

kirke. Disse opplysningene kan inntas i medlemsregisteret.  

Nærmere regler om registerføringen gis av Kirkemøtet. 

Når det gjelder spørsmålet om å innføre medlemskontingent i Den norske kirke, vises til 

kapittel 10 og forslaget til lovtekst som er tatt inn i § 12.  

8.3.6 Stemmerett og valg 

Departementet legger til grunn at det i Den norske kirke ikke vil være aktuelt å kreve annet 

enn dåp og en viss alder for å kunne bli medlem med stemmerett og valgbarhet. Andre tros- 

og livssynssamfunn vil naturligvis kunne stille flere eller andre vilkår for å kunne delta i 

styringsorganer i samfunnet. Spørsmålet er om staten skal lovregulere stemmerett, og ev. 

valgbarhet, i Den norske kirke.  

Departementet vil be høringsinstansene vurdere spørsmålet, og departementet har utformet et 

forslag til lovbestemmelse som er begrenset til å fastsette at medlemmer har stemmerett fra 

det året medlemmet fyller 15 år. Etter forslaget § 11 vil Kirkemøtet kunne gi nærmere regler 

om valg som utfyller lovens bestemmelser. 

Dersom stemmeretten lovfestes, antar departementet at Kirkemøtet, i tillegg til den 

alminnelige hjemmelen i § 11, bør ha særskilt lovhjemmel for å fastsette regler som begrenser 

valgbarhet og regulerer uttreden av kirkelige organer, jf. de gjeldende bestemmelsene i 

kirkeloven § 4 første ledd og § 7. Det er særlig saker vedrørende personer som er fradømt 

stemmerett i offentlige anliggender og saker vedrørende rådsmedlemmer som siktes, tiltales 

eller dømmes for straffbare forhold, det kan være aktuelt å gi regler om. Departementets 

utkast til lovbestemmelse (§ 11 første ledd) har følgende ordlyd:  

Hvert medlem av Den norske kirke som bor i soknet, og som vil ha fylt 15 år innen utgangen av 

valgåret, har kirkelig stemmerett. Kirkemøtet kan gi bestemmelser om valgbarhet, tap av 

valgbarhet og uttreden av kirkelige organer.  

I forbindelse med den omtalte demokratireformen i Den norske kirke ble det tatt inn en ny 

bestemmelse i kirkeloven § 4 fjerde ledd om at kirkelige valg holdes samtidig med, og i 

lokaler i umiddelbar nærhet av, valg til Storting eller fylkesting og kommunestyrer. Det ble 

også vedtatt enkelte andre lovendringer for å ivareta kirkeforlikets forutsetning om at 

demokratireformen skulle inneholde "etablering av reelle valgmuligheter" og "økt bruk av 

direktevalg", se Prop. 78 L (2012–2013) s. 7. Endringene ble sett på som viktige tiltak for å 

øke valgdeltakelsen og de valgte kirkelige organenes demokratiske legitimitet.  
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I høringen av lovforslaget argumenterte noen høringsinstanser på prinsipielt grunnlag mot at 

kirkelige valg skulle holdes samtidig med og i nærheten av offentlige valg, se proposisjonen s. 

5–6. 

Departementet har ikke sett det som naturlig at det i en rammelovgivning fortsatt skal 

lovreguleres hvordan de kirkelige organene skal sammensettes. 

Når det derimot gjelder gjennomføringen av valget antar departementet at det bør kunne gis 

slike bestemmelser som er nødvendige forutsetninger for at hensynet til det kirkelige 

demokratiet ivaretas. Departementet mener derfor det kan være grunn til å gi ordningen med 

nærhet til offentlige valg et klart rettslig grunnlag dersom en ønsker å føre den videre. 

Lovbestemmelsen om dette er foreslått videreført i utkastet § 11 annet ledd:  

Kirkelige valg holdes samtidig med, og i lokaler i umiddelbar nærhet av, offentlige valg.  

Det vises for øvrig til drøftingen av demokratihensyn under punkt 9.6.7.5.  

8.3.7 Prestenes, prostenes og biskopens tjeneste m.m. 

Arbeidsgiveransvaret for prestene i Den norske kirke ble overført fra staten til det nye 

rettssubjektet for Den norske kirke fra 1. januar 2017. Utgangspunktet for lovendringene som 

da ble gjort, var at det ikke var ønskelig å regulere Den norske kirkes arbeidsgivermyndighet 

mer omfattende enn det som følger av alminnelig lovgivning. Samtidig ble det vedtatt visse 

særregler i lov for å sikre prestetjenestens relative selvstendighet og for å gi Kirkemøtet 

lovhjemmel til å vedta visse regler om prestetjenesten som også gjelder for prester i Den 

norske kirke som ikke er tilsatt i det nye rettssubjektet. 

Etter departementets syn er forutsetningene for de særlige reglene om prestetjenesten ikke 

vesentlig endret, og departementet mener i utgangspunktet derfor at de fleste av disse 

bestemmelsene bør føres videre i en rammelovgivning for Den norske kirke.  

I lovutkastet § 14 er det foreslått bestemmelser som i hovedsak tilsvarer den gjeldende 

kirkeloven § 31. Departementet viser til merknadene til bestemmelsene i Prop. 55 L (2015–

2016) s. 57–58. Forslaget innebærer blant annet et fortsatt krav i lov om at all prestetjeneste 

skal organiseres slik at prestene kan utøve sin tjeneste i samsvar med ordinasjonens 

forutsetninger og forpliktelser. Departementet har imidlertid kommet til at det ikke er 

nødvendig med hjemmel i lov for at Kirkemøtet kan gi regler om at en prest kan fratas retten 

til å utføre prestetjeneste, og heller ikke for at Kirkemøtet kan vedta tjenesteordninger 

(instrukser) som også kan gjelde prester som ikke har Den norske kirke som arbeidsgiver. 

For å sikre kirkens landsdekkende karakter bør loven, etter departementets syn, inneholde en 

bestemmelse om at hvert sokn skal være betjent av prest, hvert prosti av prost og hvert 

bispedømme av biskop. Denne regelen finnes i dag i kirkeloven § 2 fjerde ledd.  

Ved de endringer i kirkeloven som ble fastsatt ved opprettelsen av Den norske kirke som et 

selvstendig rettssubjekt, ble det i kirkeloven § 40 fjerde ledd tatt inn en overgangsregel om 

rett til avtalefestet pensjon. Retten gjelder fram til 1. januar 2021, og av hensyn til dette kan 

det være nødvendig å videreføre bestemmelsen i en overgangsperiode. 

Det kan også være behov for – i en overgangsperiode – å videreføre departementets gjeldende 

hjemmel til å pålegge en kommune å stille tjenestebolig til rådighet for prest, selv om 

boplikten for prester er avviklet. Den gjeldende bestemmelsen er gjengitt i forslaget til § 14. 
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Departementet vil i arbeidet med lovproposisjonen vurdere ulike andre lovtekniske løsninger 

for i en overgangsperiode å videreføre realitetene i de aktuelle bestemmelsene. De er derfor 

satt i parantes i lovforslaget. 

Departementet foreslår etter dette følgende bestemmelser om prestetjenesten mv. i utkastet § 

14:  

Hvert sokn skal være betjent av prest, hvert prosti av prost og hvert bispedømme av biskop. 

All prestetjeneste skal organiseres slik at prestene kan utøve sin tjeneste i samsvar med 

ordinasjonens forutsetninger og forpliktelser. 

(Departementet kan pålegge en kommune å stille tjenestebolig til rådighet for prest i Den 

norske kirke. Staten dekker i tilfelle kommunens utgifter etter regler fastsatt av Kongen. 

Kirkelig tilsatte som er overført fra staten til Den norske kirke, har rett til uttak av avtalefestet 

pensjon tilsvarende ordningen i Hovedtariffavtalen i staten, i samsvar med det som er fastsatt i 

lov 25. juni 2010 nr. 28 om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og i 

lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse. Retten til uttak forutsetter medlemskap i 

Statens pensjonskasse og gjelder fram til 1. januar 2021.) 

Kirkemøtet har i saken om Den norske kirkes grunnlag (KM sak 4/15) pekt på at Den norske 

kirke skal være "organisert etter demokratiske prinsipper og som et samvirke mellom 

representanter for medlemmene og representanter for den vigslede tjeneste med Ord og 

sakrament". Dette prinsippet om organisering og styring gjennom et samvirke mellom 

"embete og råd" er imidlertid ikke omtalt som et forhold som bør lovreguleres i Kirkemøtets 

vedtak i KM sak 11/15. Samvirkeprinsippet er tatt inn i lag om Svenska kyrkan 2 §. 

Departementet antar at Kirkemøtet eventuelt kan fastsette regler om dette på eget grunnlag, og 

departementet har ikke foreslått at dette forholdet lovreguleres.  

8.3.8 Saksbehandlingsregler – forvaltningsloven, offentleglova og arkivlova 

Også etter lovendringene som trådte i kraft 1. januar 2017, er forvaltningsloven og 

offentleglova gjort gjeldende for virksomhet som drives av lovbestemte kirkelige organer, jf. 

kirkeloven § 38. Når det gjelder forvaltningsloven, kommer bare lovens kapitler II og III til 

anvendelse i personalsaker, blant annet ved tilsetting og oppsigelse. Den gjeldende kirkeloven 

bestemmer i tillegg at også reglene om offentlige organer i arkivlova skal gjelde. 

Kirkemøtet har ment at "(r)elevant innhold i dagens forvaltningslov, offentleglova og annet 

statlig lovverk (bør) videreføres og innlemmes i Den norske kirkes regelverk. Det samme 

gjelder ordninger for klagebehandling" (KM sak 11/15). 

Med unntak for Kirkemøtet og menighetsrådet vil kirkelige organer etter forslaget her ikke 

lenger være bestemt direkte i lov. De vil imidlertid være opprettet av Kirkemøtet i medhold av 

lov.  

Den norske kirkes særskilte karakter og kirkens rolle i det norske samfunnet kunne tilsi at 

reglene for det offentliges saksbehandling fortsatt burde gjøres gjeldende for virksomheten i 

kirkens organer. Departementet vil imidlertid peke på at en slik regulering vil være såpass 

inngripende i kirkens virksomhet, at det bare kunne forsvares om det var tungtveiende saklige 

hensyn som tilsa en lovbestemmelse om dette. 
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Departementet har merket seg at Kirkemøtet ønsker at slike regler "videreføres og innlemmes 

i Den norske kirkes regelverk", og har kommet til at det bør overlates til Kirkemøtet å 

fastsette regler om dette. For at det ikke skal være noen tvil om Kirkemøtets kompetanse til å 

fastsette at slike regler skal gjelde også for soknets organer, foreslår departementet at 

Kirkemøtets myndighet hjemles i lov. 

Dette innebærer at Kirkemøtet vil kunne beslutte at hovedtrekkene i den gjeldende 

bestemmelsen i kirkeloven § 38 videreføres. Følgende bestemmelse foreslås (utkastet § 16):  

Kirkemøtet bestemmer om, og med hvilke unntak og særregler, forvaltningsloven, offentleglova 

og regler om offentlige organer i arkivlova skal gjelde for virksomheten som drives av kirkelige 

organer. 

Kirkeloven § 24 inneholder i dag en bestemmelse om at "Kirkemøtet gir uttalelse i saker om 

viktige endringer i lover på det kirkelige området". Etter departementets oppfatning følger en 

slik regel uansett av alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper og annet regelverk.  

Departementet mener det likevel kan være grunn til å vurdere om den nye loven bør gi en 

uttrykkelig regel om at Kirkemøtet skal uttale seg om forslag til endringer i de særlige 

bestemmelsene om Den norske kirke. Grunnlaget for statens lovgivning om Den norske kirke 

har en spesiell karakter, blant annet gjennom den saklige avgrensningen til "ordning" i 

Grunnloven § 16 tredje punktum. Departementet har ovenfor i punkt 6.2.3.2 pekt på at 

grensene for Stortingets lovgivningsmyndighet om Den norske kirke kan være uklare, blant 

annet i lys av Den norske kirkes tros- og livssynsfrihet, og at Den norske kirkes syn på aktuell 

lovgivning på en kvalifisert måte kan være med på å påvirke hva Stortinget kan eller bør gi 

lovgivning om. Etter departementets syn gir dette grunn til å ta inn en særlig 

saksbehandlingsregel som sikrer at Kirkemøtet gis mulighet til å uttale seg om forslag til 

endringer i den særlige lovgivningen om Den norske kirke. Departementet legger til grunn at 

det er nødvendig at saken faktisk forelegges Kirkemøtet, og at det ikke er tilstrekkelig at for 

eksempel Kirkerådet gis anledning til å uttale seg. Det bør imidlertid være tale om endringer 

av vesentlig karakter. Endringer av mer lovteknisk karakter eller som ikke har noen vesentlig 

betydning for Den norske kirke, bør Kirkerådet kunne uttale seg om. Uavhengig av en slik 

særlig regel om uttalelse fra Kirkemøtet, skal lovforslag naturligvis sendes på alminnelig 

høring, blant annet slik at andre tros- og livssynssamfunn kan gi uttalelse i saken. 

Departementet foreslår følgende bestemmelse i utkastet § 16 annet ledd:  

Forslag til vesentlige endringer i bestemmelsene i dette kapitlet skal forelegges Kirkemøtet.  

8.3.9 Økonomiske forhold 

Departementet viser til drøftingene av finansieringsordningene for Den norske kirke i kapittel 

9 og forslaget til lovbestemmelser om finansiering. De vilkårene som er gitt for tilskudd til 

tros- og livssynssamfunn, gjelder tilsvarende for Den norske kirke. Alternative lovforslag om 

finansiering av Den norske kirke er inntatt i utkastet til lov §12.  

8.3.10 Kirkebygg 

Kirkeloven § 17 tredje ledd fastslår at kirkene er "soknets eiendom, med mindre annet følger 

av særskilt rettsgrunnlag". Denne regelen er ført videre fra eldre lovgivning. Etter gjeldende 

rett har soknet eiendomsrett til kirkebygget og hele den matrikulerte eiendommen som kirken 

står på. 
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Etter departementets oppfatning kan denne lovbestemmelsen i dag vurderes som overflødig. 

Hovedregelen om at kirken er i soknets eie, er ikke omtvistet, heller ikke at andre løsninger 

kan følge av særskilt rettsgrunnlag.  

Departementet er derfor i tvil om det er nødvendig å videreføre en slik bestemmelse, men har 

foreslått at den tas inn i utkastet § 13. I tillegg har departementet foreslått en eksplisitt 

hjemmel for at Kirkemøtet kan gi "regler om krav til kirke, forvaltning av kirke og tilhørende 

fond og om betaling for bruk av kirke". Dette gir Kirkemøtet hjemmel for å fastsette regler 

som kan avløse ulike regler om forvaltning og bruk av kirker, jf. den gjeldende kirkeloven §§ 

18–21 og regler gitt i medhold av disse bestemmelsene. Departementet foreslår følgende 

bestemmelse om kirkebygg:  

Kirkene er soknets eiendom med mindre annet følger av særskilt rettsgrunnlag. Kirkemøtet gir 

regler om krav til kirke, forvaltning av kirke og tilhørende kirkefond, kirkens inventar og utstyr, 

og om bruk av kirke, herunder betaling for bruk. 

Forslaget om Kirkemøtets myndighet til å gi regler om krav til kirke m.m., er nærmere 

kommentert også i kapittel 9.4.   

Departementet har ved delegasjon av egen myndighet etter gjeldende regler fastsatt at saker 

blant annet om ombygging og utvidelse av kirker skal forelegges Riksantikvaren før det 

treffes vedtak, og at Riksantikvaren eventuelt vil kunne klage vedtaket inn for departementet. 

Dette omfatter også kirker som ikke uten videre reguleres gjennom kulturminnelovens 

bestemmelser. Miljøverndepartementet og det daværende Kirkedepartementet har utarbeidet 

et eget rundskriv om saken (T-3/2000). 

Med den hjemmel som foreslås gitt til Kirkemøtet, vil Kirkemøtet i samarbeid med 

Riksantikvaren kunne fastsette ordninger og saksbehandlingsregler som fortsatt sikrer en 

kulturminnefaglig behandling av kirkebyggsaker, ut over det som kan pålegges i medhold av 

kulturminnelovens gjeldende bestemmelser. Departementet mener det er viktig at det kommer 

på plass systemer som kan sikre kirkenes kulturhistoriske verdier, og er derfor i likhet med det 

berørte fagdepartementet opptatt av at det er en god dialog mellom kirken og Riksantikvaren 

knyttet til dette temaet. Det vises ellers til kapittel 11 nedenfor om de kulturhistorisk 

verdifulle kirkebyggene.  

8.3.11 Rett til permisjon fra arbeid mv. 

Kirkemøtet (KM sak 11/15) mente at en framtidig rammelovgivning bør sikre at "demokratisk 

valgte representanter i Den norske kirkes organer gis rett til fri fra arbeid for å ivareta sine 

verv".  

En slik rett til permisjon fra arbeid har valgte medlemmer i kirkelige organer i dag etter 

regelen i arbeidsmiljøloven § 12–13. Bestemmelsen her gir arbeidstaker "rett til permisjon fra 

arbeid i det omfang det er nødvendig for å oppfylle lovbestemt møteplikt i offentlige 

organer". Bestemmelsen er gjentatt i kirkeloven § 30 første ledd annet punktum, og den er i 

kirkeloven utvidet til også å omfatte "utvalg oppnevnt av slikt organ". Møteplikten i et 

lovbestemt kirkelig organ følger av kirkeloven § 30 første punktum, og plikten til å ta imot 

valg følger av kirkeloven § 6. 
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Kirkemøtet vil med hjemmel i departementets forslag til § 10 kunne fastsette hvilke organer 

Den norske kirke skal ha, og også gi bestemmelser om møteplikt og stemmerett som avløser 

de gjeldende bestemmelsene i kirkeloven.  

Ut fra hensynet til likebehandling av alle tros- og livssynssamfunn mener departementet at det 

ikke bør videreføres særbestemmelser om rett til permisjon fra arbeid for valgte medlemmer i 

Den norske kirkes organer. Og departementet mener det ikke bør innføres slike regler for 

valgte ombud i alle tros- eller livssynssamfunn.  

8.3.12 Egen kirkelov eller særlige bestemmelser om Den norske kirke i en felles lov?  

Kirkemøtet har ment at det bør gis en egen lov om Den norske kirke, jf. blant annet vedtaket i 

KM sak 11/15.  

Som det har framgått, foreslår departementet at den særlige lovgivningen om Den norske 

kirke tas inn som et eget kapittel i en felles lov om tros- og livssynssamfunn. Spørsmålet om 

det heller skal gis en egen lov for Den norske kirke, har – slik departementet ser det – primært 

lovteknisk karakter. Det kan naturligvis ha en viss symbolsk betydning, men departementet 

mener at de materielle vurderingene av reguleringsbehovet vil være de samme enten 

"kirkeparagrafene" gis i en egen lov eller i en felles lov.  

Hensynet til forenkling og likebehandling taler for den løsningen som er foreslått her. 
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9. FINANSIERINGEN AV DEN NORSKE KIRKE 

9.1 Innledning 

Departementet viser til kapittel 6, blant annet om forståelsen av den understøttelsesplikten 

som staten har overfor Den norske kirke etter Grunnloven § 16 og verdien av en aktivt 

støttende tros- og livssynspolitikk. Drøftingene der gir bakgrunnen for at departementet i 

forslaget til felles lov om tros- og livssynssamfunn går inn for å føre videre en offentlig 

finansiering av Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn.  

Hovedspørsmålet som drøftes i det følgende, er innretningen av den offentlige finansieringen 

av Den norske kirke, særlig om dagens økonomiske ansvarsdeling mellom staten og 

kommunene på kirkens område bør føres videre. Slik departementet ser det, er alternativet til 

dagens oppgavefordeling mellom staten og kommunene at staten tar over det offentlige 

finansieringsansvaret. Departementet har ikke tatt stilling i dette spørsmålet. For å legge et 

godt grunnlag for høringen er de to alternativene drøftet relativt inngående. 

Departementet viser ellers til kapittel 10, der spørsmålet om medlemskontingent i Den norske 

kirke er særskilt drøftet, og til kapittel 11 om kulturhistorisk verdifulle kirkebygg. 

Opplysningsvesenets fond og eierskapsspørsmålet er behandlet i kapittel 12, mens spørsmålet 

om landets offentlige gravplasser bør forvaltes av kirkelige organer eller overføres til 

kommunene, er drøftet i kapittel 22. Spørsmålene som drøftes i disse kapitlene, angår 

finansieringsordningene for Den norske kirke, men har etter departementets syn ikke 

avgjørende betydning for den generelle innretningen av den offentlige finansieringsordningen 

for kirken. Det vises ellers til kapittel 21 om å innføre livssynsavgift som en alternativ 

finansieringsmodell for alle tros- og livssynssamfunn. Som nevnt ser ikke departementet en 

slik finansieringsordning som aktuell.  

9.2 Kirkens finansiering i dag  

Den norske kirke disponerer i dag rundt 5,5 mrd. kroner i offentlige overføringer fra staten og 

kommunene. Den offentlige finansieringen er i hovedsak innrettet mot kirkebyggene, 

gudstjenestene og de kirkelige handlingene som finner sted i kirkebygget, foruten kirkens 

forvaltning av landets offentlige gravplasser. Statens tilskudd er på rundt 2 mrd. kroner, 

hvorav nær halvparten finansierer prestetjenesten.  

Antallet lønnede årsverk i Den norske kirke er ca. 6 000. Omtrent 65 pst. av kirkens 

driftsutgifter er lønnsutgifter. 

Nær 1 630 kirkebygg tilhører Den norske kirke. Et stort antall kirkebygg har kulturhistorisk 

verdi og mange er fredet. Det vesentlige av de kommunale tilskuddene finansierer 

vedlikeholdet og driften av kirkebyggene og de offentlige gravplassene med tilhørende 

lønnsutgifter. 

I historisk perspektiv har kirkens økonomi vært dominert av henholdsvis prestenes og 

kirkebyggenes økonomiske forhold. De økonomiske ordningene for Den norske kirke i dag 

representerer langt på vei en videreføring av disse opprinnelige to systemene, som hadde sitt 

utspring i prestegården og kirkebygget. 

På 1900-tallet ble det en stadig klarere økonomisk ansvarsdeling mellom staten og 

kommunene på kirkens område. Etter hvert som prestegårdene under Opplysningsvesenets 
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fond var utilstrekkelige som finansieringskilde for prestelønningene, fikk staten i økende grad 

det økonomiske ansvaret for prestene, mens kommunene fikk ansvaret for kirkebyggene, 

kirkegårdene og de kirkelige stillingene det var behov for utover presten (klokker, organist, 

kirketjener, kirkegårdsbetjening).  

Statens oppgaver har de siste tretti årene blitt utvidet til å finansiere oppbyggingen av kirkens 

regionale og nasjonale organer (bispedømmerådene, Kirkerådet, Kirkemøtet). Det siste tiåret 

har staten i tillegg gitt betydelige tilskudd til kirkens trosopplæring. Det kommunale 

finansieringsansvaret har i disse årene i hovedsak ligget fast. 

Bestemmelser om statens økonomiske ansvar på kirkens område er gitt i kirkeloven § 2 a som 

lyder: 

§ 2 a. Statens økonomiske ansvar                                 

Etter budsjettsøknad fra Kirkemøtet gir staten tilskudd til prestetjenesten og kirkens virksomhet 

regionalt og nasjonalt. Staten kan gi tilskudd også til andre kirkelige formål. 

Bestemmelsen kom inn ved endringene i kirkeloven i 2016. Statens bevilgninger til Den 

norske kirke gis fra 2017 som et rammetilskudd, som i 2017 er på 1,97 mrd. kroner. Det er 

Kirkemøtet som disponerer og fordeler tilskuddet på kirkens sentrale og regionale 

administrasjon, prestetjenesten, kirkens trosopplæring og andre formål som Kirkemøtet 

ønsker å støtte. Tilskuddet kan ikke benyttes til formål som kommunene har et lovfestet 

ansvar for.  

Utover rammetilskuddet til Den norske kirke gir staten et særskilt driftstilskudd til 

Sjømannskirken. I 2017 er tilskuddet på 92 mill. kroner. Sjømannskirken betjener nordmenn i 

utlandet og regnes som en del av Den norske kirke. Dessuten gis det over Svalbardbudsjettet 

et tilskudd øremerket for Svalbard kirke, nær 5 mill. kroner i 2017. Videre har 

Kulturdepartementet gjennom mange år gitt et årlig tilskudd på rundt 10 mill. kroner til KA til 

særskilte oppgaver innen kirkebyggfeltet. KA er en arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige 

virksomheter, og har bygget opp et særlig kompetansemiljø innen kirkebyggfeltet.  

Siden restaureringen av Nidarosdomen ble påbegynt i 1869 har staten ved Nidaros domkirkes 

restaureringsarbeider (NDR) hatt det økonomiske ansvaret for domkirkens restaurering og det 

antikvariske vedlikeholdet. Driftsbudsjettet for NDR i 2017 er på rundt 65 mill. kroner, men 

regnes ikke som bevilgning til Den norske kirke. 

Kommunenes økonomiske ansvar overfor Den norske kirke framgår av kirkeloven § 15, som 

lyder: 

§ 15. Kommunenes økonomiske ansvar  

Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd: 

a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, 

b) utgifter til anlegg og drift av kirkegårder,                                           

c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig 

leder av kirkelig fellesråd,                                                         

d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og 

kontorhold, 

e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,                                                                                                         
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f) utgifter til kontorhold for prester.         

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, 

kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.       

Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen 

forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig 

tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp. 

Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt 

bevilgning til formål som nevnt etter denne paragraf. 

Kongen kan gi forskrift om kommunenes forpliktelser etter denne paragraf. 

Kommunen kan ta opp lån for finansiering av sine forpliktelser etter første ledd bokstav a) og 

b). De nærmere vilkår for kommunens låneopptak fremgår av kommunelovens § 50. 

Representant for kirkelig fellesråd kan gis møte- og talerett i kommunale organ når disse 

behandler saker som direkte berører fellesrådets virksomhet.     

Det er det kirkelige fellesrådet i kommunen som på vegne av soknene mottar de kommunale 

bevilgningene til kirkens virksomhet. Det vanlige er at de kommunale bevilgningene ikke er 

spesifisert på formål nevnt i § 15, men gis som et rammetilskudd til fellesrådet, som forvalter 

og disponerer bevilgningene til kirkebyggenes drift og vedlikehold, til lønnsutgiftene for de 

kirkelig ansatte, til gravplassforvaltningen m.m.  

De kommunale driftstilskuddene til Den norske kirke var på ca. 3 mrd. kroner i 2016. De 

kommunale investeringstilskuddene (i det vesentlige til kirkebygg og gravplasser) kommer i 

tillegg. Disse var i 2016 på 730 mill. kroner. 

De kirkelige fellesrådenes driftsinntekter var i 2016 på ca. 4,5 mrd. kroner, mens 

driftsutgiftene var på ca. 4,4 mrd. kroner. Fellesrådenes investeringsinntekter var på ca. 950 

mill. kroner. Investeringsutgiftene var på ca. 1 mrd. kroner.  

Som det framgår, utgjør overføringene fra kommunene hoveddelen av fellesrådenes inntekter. 

I tillegg kommer tilskudd fra staten, i det vesentlige til kirkens trosopplæring.  

Målt per innbygger utgjør det kommunale driftstilskuddet til fellesrådene i 2016 i snitt 578 

kroner (803 kroner per kirkemedlem). Variasjonsbredden er betydelig, fra 355 kroner i snitt 

for de ti kommunene med lavest beløp per innbygger, til 3 102 kroner i snitt for de ti 

kommunene med høyest beløp per innbygger. Målt per kirkemedlem er variasjonsbredden fra 

518 kroner til 3 102 kroner. 

Utover statlige og kommunale tilskudd får Den norske kirke et finansielt tilskudd fra 

Opplysningsvesenets fond til felleskirkelige oppgaver. Tilskuddet, som disponeres av 

Kirkemøtet, har i senere år vært stabilt på rundt 25 mill. kroner. Fondet bidrar årlig også med 

ca. 15 mill. kroner som tilskudd til kirkens IKT-løsninger. Fondet har fortsatt et økonomisk 

ansvar for tjenesteboligene for prester, dvs. for de tjenesteboligene som fortsatt benyttes av 

prestene, selv om prestene ikke lenger har plikt til å bo i boligene. 

Fondets bidrag til Den norske kirke inngår i grunnlaget for å beregne statens tilskudd til tros- 

og livssynssamfunn utenom Den norske kirke. Beløpet som inngår i beregningsgrunnlaget for 

2017, er 107 mill. kroner.  
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Givertjenester, ofringer m.m. til Den norske kirke summerte seg i 2016 til ca. 310 mill. 

kroner. Beløpet omfatter gaver ikke bare til menighetene, men også til kirkelige formål 

utenfor menighetene, blant annet til frivillige kristelige organisasjoner. Gaver til Den norske 

kirke er omfattet av den generelle ordningen for skattefradrag for gaver til frivillige 

organisasjoner. 

9.3 Bakgrunn og utgangspunkter  

En viktig bakgrunn for drøftingene i det følgende er målsettingen om at statens lovregulering 

av Den norske kirke bygges ned, slik at Den norske kirke får større frihet til å gi bestemmelser 

om kirkens ordning. Innretningen av den offentlige finansieringsordningen vil i denne 

sammenhengen kunne ha betydning. Generelt vil det være slik at dess mer omfattende den 

offentlige finansieringen er regulert i lov, dess mer vil lovreguleringen kunne påvirke 

kirkeordningen og begrense Den norske kirkes frihet til å organisere seg og fastsette 

kirkeordningen på selvstendig grunnlag. 

En rekke lovbestemmelser om Den norske kirke er i dag en funksjon av kirkelovens 

bestemmelser i § 15 om kommunenes finansieringsoppgaver overfor kirken. Blant annet er 

kirkelovens bestemmelser om Den norske kirkes inndeling i sokn, om kirkebygg m.m. langt 

på vei avledet av bestemmelsene i § 15. Skal målet om færre reguleringer av kirkens ordning i 

lov kunne nås, er det etter departementets syn nødvendig å endre kirkeloven § 15 og de 

tilknyttede lovbestemmelsene.  

Ved utformingen av nye lovbestemmelser og gjennomgang av mulige nye 

finansieringsordninger for Den norske kirke, mener departementet at den offentlige 

finansieringen bør innrettes slik at den gir kirken mulighet til å utnytte de offentlige midlene 

på den mest hensiktsmessige måten og ut fra kirkens selvstendige vurdering av 

innsatsområder og utgiftsbehov.  

Departementets utgangspunkt er videre at den offentlige finansieringen av Den norske kirke 

bør utformes slik at den ikke begrenser kirkens muligheter til å organisere seg og løse sine 

oppgaver slik kirken selv mener er hensiktsmessig. Tilsvarende bør den organisatoriske 

oppbyggingen av Den norske kirke og hvordan Den norske kirke velger å fordele oppgaver og 

ansvar innad i kirken ikke være bestemmende for hvordan den offentlige finansieringen 

innrettes.  

Som innledning til drøftingene av nye finansieringsordninger er det nedenfor gjort greie for 

forslag som knytter seg til dagens lovbestemmelser om kirkens organisering, kirkens 

inndeling i sokn og krav til kirkebygg. I dag inneholder kirkeloven flere bestemmelser på 

disse områdene som departementet mener ikke lenger bør gis i lov, men bestemmes i en 

kirkeordning fastsatt av Kirkemøtet. Slike lovmessige endringer vil være viktige 

forutsetninger ved drøftingen av nye finansieringsordninger for kirken. 

I alt 1 629 kirkebygg hører inn under Den norske kirke. Betydelige midler benyttes hvert år på 

driften og vedlikeholdet av kirkebyggene. En stor andel er fredet eller regnet som 

kulturhistorisk verdifulle. Mange kirkebygg har et stort vedlikeholdsetterslep, beregnet til 

flere milliarder kroner. Som bakgrunn for den generelle drøftingen av nye 

finansieringsordninger for Den norske kirke, ser departementet det som hensiktsmessig å 

drøfte forvaltningen og finansieringen av kirkebyggene særskilt. Både størrelsen på de 

løpende utgiftene til kirkebyggenes drift og vedlikehold, det betydelige 
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vedlikeholdsetterslepet og den store andelen kulturhistorisk verdifulle kirkebygg, tilsier at 

forhold rundt kirkebyggenes forvaltning og finansiering blir godt belyst som innledning til 

drøftingen av finansieringsordningene for Den norske kirke. Det vises ellers til kapittel 11, der 

det er gitt en mer utførlig omtale av de kulturhistorisk verdifulle kirkebyggene. 

9.4 Den norske kirkes lokale organisering, inndelingen i sokn og lovkravene til 

kirkebygg 

9.4.1 Bakgrunn 

Ved de seneste endringene i kirkeloven ble tidligere lovbestemmelser om Den norske kirkes 

regionale og sentrale organer endret. De regionale bispedømmerådene var tidligere 

lovregulert, der det i lov var angitt hvilket ansvars- og myndighetsområde rådene hadde. Slike 

bestemmelser er nå i det store og hele opphevet. Med unntak for enkelte oppgaver 

bispedømmerådene har innen gravplassforvaltningen, som er regulert i gravferdsloven, er det 

Kirkemøtet som nå bestemmer hvilke oppgaver bispedømmerådene skal ha.  

Den norske kirkes lokale organisering og inndeling i sokn er i dag regulert i kirkeloven. Også 

forhold som berører kirkebyggene er regulert der. Det gjelder blant annet lovkrav om 

kirkebyggets størrelse, om når det skal bygges kirke, om godkjenning av kirketomt, tegninger 

m.m. Som nevnt er det en sammenheng mellom disse bestemmelsene og bestemmelsene i 

kirkeloven § 15 om kommunenes økonomiske ansvar.  

Av forarbeidene til endringene i kirkeloven i 2016 går det fram at departementet mente at 

spørsmål om Den norske kirkes lokale organisering, kirkens inndeling i sokn og bestemmelser 

om kirkebygg burde tas opp i neste reformfase, dvs. under arbeidet med rammelovgivningen 

for Den norske kirke. Departementet framholdt at slike spørsmål henger tett sammen med 

lovreguleringen av det kommunale finansieringsansvaret og burde vurderes i sammenheng 

med ny lovgivning. I lovproposisjonen, jf. Prop. 55 L (2015–2016) side 14, uttalte 

departementet:  

Departementet antar at kirken under denne reformfasen bl.a. vil gjennomgå kirkens 

organisering og soknenes plass i kirkeordningen, kirkens forvaltningsnivåer og de kirkelige 

organenes innbyrdes myndighetsfordeling, med sikte på at slike spørsmål blir regulert i en 

kirkeordning som Kirkemøtet gjør vedtak om. En rekke bestemmelser i kirkeloven vil da kunne 

oppheves og statens lovregulering reduseres til en kortfattet rammelovgivning for kirken. En 

slik rammelovgivning for Den norske kirke vil reise spørsmål om en omlegging av dagens 

finansieringsordninger for kirken, slik at kirken også på det økonomiske området blir mer 

fristilt og selvstendig. Det er særlig spørsmålet om endringer i dagens bestemmelser i 

kirkeloven § 15 om kommunenes økonomiske oppgaver overfor Den norske kirke som da er 

aktuelle å ta opp. I dag innebærer kirkeloven § 15 begrensninger i kirkens myndighet til blant 

annet å treffe vedtak om kirkens organisering, den kirkelige inndelingen og om kirkebyggene. 

Dette er bestemmelser som ikke foreslås endret ved de lovforslagene som nå legges fram.  

Som bakgrunn for departementets forslag om å oppheve lovreguleringen på de nevnte 

områdene, er det i det følgende gitt en oversikt over dagens bestemmelser.  
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9.4.2 Gjeldende rett  

9.4.2.1 Kirkens lokale inndeling og organisering  

Med kirkelig inndeling menes i denne sammenhengen kirkens inndeling i sokn. Soknet er 

geografisk avgrenset. Alle kirkens medlemmer som har bostedsadresse i soknet, tilhører 

soknet. Soknet er den grunnleggende enheten i Den norske kirke, med en rettslig og 

økonomisk selvstendighet (eget rettssubjekt). Soknet kan ikke løses fra Den norske kirke.  

Etter kirkeloven § 5 skal ethvert sokn ha et menighetsråd og egen kirke. Det er 

menighetsrådet som i utgangspunktet representerer soknet. I de tilfellene det er to eller flere 

menighetsråd i en kommune, skal menighetsrådene velge et kirkelig fellesråd, som da er et 

fellesorgan for soknene. Den norske kirke har rundt 1 200 sokn og 415 kirkelige fellesråd.  

Før kirkeloven kom i 1996 var det kommunene som i de fleste administrative, økonomiske og 

personalmessige forhold representerte soknene. Ved loven i 1996 ble ansvaret for denne typen 

oppgaver overført fra kommunen til soknet. Behovet for et kirkelig organ som på vegne av de 

enkelte soknene i kommunen kunne ta imot disse oppgavene, var bakgrunnen for lovfestingen 

i 1996 av kirkelig fellesråd. Fellesrådet representerer soknene i de sakene som etter loven er 

lagt til fellesrådet. Menighetsrådets og fellesrådets ansvars- og myndighetsområde framgår av 

kirkeloven § 9 (menighetsrådet) og § 14 (kirkelig fellesråd). 

Fellesrådet skal på vegne av soknene i kommunen blant annet motta de kommunale 

bevilgningene til kirkens virksomhet og disponere disse. Under fellesrådets ansvarsområde 

hører gravplassforvaltningen og forvaltningen av kirkebyggene. De fleste lokalkirkelige 

stillinger er organisert under fellesrådet, som dermed også har ansvaret for de 

personaladministrative oppgavene. Gjennom lovens bestemmelser om fellesrådets oppgaver 

er fellesrådets geografiske virkeområde bundet til kommuneinndelingen.  

9.4.2.2 Kommunenes ansvar etter kirkeloven § 15  

Bestemmelsene i kirkeloven § 15 forplikter kommunene til å dekke utgifter som gjelder 

kirkebyggene og gravplassene (drift, vedlikehold og nybygg/nyanlegg) og til personell som 

trengs for å benytte kirkebyggene til gudstjenester og kirkelige handlinger. Kommunen skal 

også dekke administrative utgifter (kontorlokaler, utstyr, administrativt personell) til 

menighetsrådene og det kirkelige fellesrådet. Med unntak for visse utgifter til 

konfirmasjonsopplæring har ikke kommunene økonomiske forpliktelser til trosopplæring, 

diakoni, kirkemusikk eller annen kirkelig virksomhet. Kommunene kan likevel gi økonomisk 

støtte til slike formål.  

De kommunale budsjettvedtakene er normalt ikke spesifisert på de enkelte utgiftsformålene 

som er nevnt i § 15. Hovedregelen er at det kirkelige fellesrådet mottar et rammetilskudd fra 

kommunen som skal dekke de utgiftene som kommunen er forpliktet på etter § 15. Selv om 

kommunene kan stille vilkår ved tildelingen, er det i alminnelighet de kirkelige fellesrådenes 

ansvar å prioritere og fordele midlene på de enkelte utgiftsformålene.  

Det framgår av § 15 at kommunene kan yte tjenester til de kirkelige fellesrådene. Disse 

kommer da utenom de finansielle overføringene. For det meste gjelder dette IKT-tjenester og 

tjenester innen regnskap, men kan også være tjenester innen personalforvaltning og annen 

økonomiforvaltning. Ofte får dessuten fellesrådene levert tjenester fra kommunens tekniske 

etat innen bygningsforvaltningen og gravplassforvaltningen. Slike tjenester skal verdsettes og 
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framgå i fellesrådenes regnskaper. Verdien av ytelsene, på linje med de finansielle 

overføringene, skal inngå i beregningen av tilskuddet til andre tros- og livssynssamfunn som 

har medlemmer bosatt i kommunen. Ifølge fellesrådenes regnskaper var ytelsene verdsatt til 

126 mill. kroner i 2016. I 2005 var ytelsene verdsatt til rundt 85 mill. kroner. Veksten skyldes 

antakelig en stadig mer korrekt verdsetting og regnskapsføring av ytelsene, ikke en reell vekst 

i ytelsene.  

Bestemmelsen i § 15 om kommunal tjenesteyting har sin bakgrunn i at det de fleste steder 

ikke fantes noen egen kirkelig administrasjon i kommunene før vedtakelsen av kirkeloven i 

1996, som lovfestet et kirkelig fellesråd i hver kommune. Fram til da hadde den kirkelige 

forvaltningen oftest vært en del av kommuneforvaltningen. Gjennom den nevnte 

bestemmelsen i § 15 kunne de praktiske, tekniske og administrative løsningene for kirken som 

kommunene sørget for, fortsette. 

Ved selvstendiggjøringen av kirken fra kommunene gjennom kirkeloven fra 1996 måtte det 

avklares hvilke bestemmelser som skulle gjelde for menighetsrådenes og de kirkelige 

fellesrådenes regnskaper og økonomiforvaltning. Departementet fikk i medhold av kirkeloven 

myndighet til å gi nærmere bestemmelser om dette. Slike bestemmelser er fastsatt i forskrift 

nr. 1215 av 25. september 2003 Om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og 

menighetsråd i Den norske kirke. Forskriften er basert på og ligger tett opp til tilsvarende 

forskrift for kommunene. 

9.4.2.3 Kirkelovens bestemmelser om kirkebygg 

Som nevnt stiller kirkeloven krav om at det skal være kirke i hvert sokn. I § 21 er det stilt krav 

blant annet om antallet sitteplasser i ny kirke som bygges. Disse bestemmelsene innebærer at 

det ikke kan treffes vedtak om utskilling av sokn uten at kommunen forplikter seg til å 

finansiere oppføringen av nytt kirkebygg i det nye soknet, dersom det ikke allerede finnes et 

egnet og stort nok kirkebygg i det nye soknet. Ved utskillingen av nytt sokn vil det komme 

også andre merutgifter, blant annet til administrasjon av det nye soknet og til driften av det 

nye kirkebygget, noe kommunen også er forpliktet til å bære utgiftene for.  

Etter kirkeloven § 21 skal departementet godkjenne oppføring, ombygging, utvidelse og 

nedlegging av kirke, og dessuten kirketomt, tegninger, kostnadsoverslag og finansieringsplan. 

Bakgrunnen for at departementet er gitt godkjenningsmyndighet på disse områdene, er det 

kommunale utgiftsansvaret for kirkebyggene. Ofte er det kirkelige instanser som forbereder 

og utreder planer om nybygg, utvidelser eller andre endringer. Kirkelige instanser skal ikke i 

slike planprosesser kunne treffe vedtak som binder kommunen, uten at departementets 

godkjenning foreligger. I tillegg skal departementet påse at kirkelovens bestemmelser om 

kravene til et kirkebygg blir ivaretatt, at det tas antikvariske hensyn ved ombygginger m.m.  

9.4.3 Departementets vurderinger  

Departementet mener at Den norske kirke selv bør bestemme sin sokneinndeling og at dagens 

lovbestemmelse om at det skal være kirke i hvert sokn, bør utgå fra lovgivningen. Det samme 

gjelder lovkravet til kirkebyggenes størrelse og om når det skal bygges kirke. Departementet 

kan ikke se det er grunn for staten til å lovregulere slike forhold.  

Departementet kan heller ikke se at staten i framtiden bør være godkjenningsinstans ved 

oppføring av kirkebygg, og heller ikke ved påbygg, ombygging o.l. av kirkebygg – med 
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unntak for de tilfellene der hensynet til kulturminnevernet krever tillatelse av antikvariske 

myndigheter. Hvilke vilkår som skal stilles for utskilling av sokn, og hvilke prosedyrer for 

godkjenning av nye kirkebygg som skal gjelde, bør etter departementets syn bestemmes av 

kirkelige myndigheter. 

Departementet mener at også andre av kirkelovens bestemmelser om kirkebygg bør oppheves. 

Det gjelder blant annet bestemmelsene i § 18 om at kirker ikke kan avhendes, pantsettes eller 

påheftes bruksretter. Bestemmelsen om at departementet kan samtykke i salg av kirke, bør 

også utgå. Eventuelle vilkår for salg m.m. bør etter departementets syn fastsettes av 

vedkommende kirkelig myndighet. 

Også bestemmelsen i § 21 om at det i spredtbygd område ikke kan være bebyggelse nærmere 

enn 60 meter fra en kirke uten at det foreligger tillatelse fra departementet, bør etter 

departementets syn utgå fra lovgivningen. Dette er et spørsmål som på vanlig måte bør 

avklares gjennom kommunale reguleringsplaner og kommunens behandling av byggesaker. 

Departementet mener at lovgivningen fortsatt bør regulere soknet som den grunnleggende 

enheten i Den norske kirke, med samme rettsstilling som i dag, og at det av denne grunn er 

nødvendig å lovfeste menighetsrådet som organ for soknet. Ved utforming av ny lovgivning 

bør det samtidig legges til rette for at Den norske kirke får større frihet til organisere seg slik 

kirken finner hensiktsmessig. Departementet kan etter dette ikke se at et fellesorgan for 

soknene, i dag det kirkelige fellesrådet, i framtiden bør være regulert i lov. Bestemmelser om 

et slikt felleskirkelig organ for soknene bør etter departementets syn gis i den kirkeordningen 

som Kirkemøtet fastsetter, ikke av staten gjennom lov. Kirkemøtet vil da stå fritt til å 

videreføre bestemmelsene om kirkelig fellesråd eller gi nye bestemmelser om et fellesorgan 

for soknene. Tilsvarende bør det ikke lenger være staten gjennom lov som regulerer 

myndighets- og ansvarsdelingen mellom soknets organer, jf. kapittel 8. I tråd med dette bør 

også menighetsrådets oppgaver, myndighet og ansvar reguleres i den kirkeordningen som 

Kirkemøtet fastsetter.  

Etter departementets forslag vil Kirkemøtet få myndighet til å bestemme den lokale kirkes 

organisering, noe Kirkemøtet ikke har i dag. Departementet kan ikke se at Stortinget, ved sin 

lovgivningsmyndighet, er nærmere eller bedre egnet enn Kirkemøtet til å regulere slike 

spørsmål i Den norske kirke. Når det ellers gjelder soknets rettslige stilling, vises til kapittel 8.  

For det nasjonale rettssubjektet for Den norske kirke gjelder regnskapsloven. For soknene 

gjelder i dag departementets forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og 

menighetsråd. Departementet kan ikke se at staten i framtiden bør gi egne regler på dette 

området. Om ikke annet bestemmes særskilt i lov, vil regnskapsloven gjelde også for soknene.  

Departementets lovforslag på de omtalte områdene er inntatt i lovutkastet §§ 10 og 13, med 

slik ordlyd: 

§ 10 annet ledd   

Kirkemøtet gir nærmere bestemmelser om kirkens organisering, kirkelig inndeling, kirkelige 

organer og om valg til disse. 

§ 13 annet punktum 

Kirkemøtet gir regler om krav til kirke, forvaltning av kirke og tilhørende fond, kirkens inventar 

og utstyr, og om bruk av kirke, herunder betaling for bruk.  
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De lovendringene som foreslås, etablerer etter departementets syn et nytt grunnlag for 

utformingen av den offentlige finansieringen av Den norske kirke.  

9.5 Forvaltningen og finansieringen av kirkebyggene  

9.5.1 Situasjonen i dag  

Blant de viktigste oppgavene kommunene har overfor Den norske kirke, er å finansiere driften 

og vedlikeholdet av de nær 1 630 kirkebyggene som hører inn under Den norske kirke. Så 

godt som alle byggene eies av Den norske kirke ved vedkommende sokn, og forvaltes av den 

som representerer soknet, dvs. menighetsrådet eller det kirkelige fellesrådet i kommunen. 

Nærmere 1 000 kirkebygg er regnet som kulturhistorisk verdifulle, hvorav 215 er fredet, jf. 

nærmere omtale i kapittel 11. I årene 2012–2016 ble det i snitt utgiftsført rundt 700 mill. 

kroner hvert år til investeringer og vedlikehold av kirkebyggene, i hovedsak gjennom 

kommunale bevilgninger til de kirkelige fellesrådene.  

Gjennom tilstandsundersøkelser er det kommet fram at mange kirkebygg har et stort 

restaurerings- og vedlikeholdsbehov, bygget opp gjennom mange år. 

Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter (KA), som det siste tiåret har 

gjennomført tilstandsundersøkelser av kirkebyggene, har anslått at det samlede 

istandsettingsbehovet er på godt over 10 mrd. kroner dersom byggene skal bringes opp til et 

normalt vedlikeholdsnivå. 

Utgiftsbehovet som kirkebyggene representerer for kommunene, er ikke jevnt fordelt 

kommunene imellom. Verken antallet kirkebygg i en kommune eller antallet kulturhistorisk 

verdifulle kirkebygg inngår som fordelingsfaktor i inntektssystemet for kommunene. I mindre 

kommuner kan det være flere kulturhistorisk verdifulle kirkebygg.  

Staten har i senere tid anerkjent behovet for å bistå kommunene i deres økonomiske ansvar for 

kirkebyggene. I statsbudsjettet for 2005 ble det innført en rentekompensasjonsordning for 

istandsetting av kirkebygg. Ordningen innebærer at kommunene kan søke om statstilskudd 

tilsvarende renteutgiften for investeringen i kirkebygget. De kulturhistorisk verdifulle kirkene 

har prioritet under ordningen. I tillegg har Kulturdepartementet ved årlige bevilgninger til KA 

gjennom de seneste 20 år bidratt til å etablere et nasjonalt kompetansemiljø for kirkebygg som 

i samarbeid med andre fagmiljøer, bistår kommuner og kirkeeiere i den bygningsmessige 

forvaltningen. I 2017 har staten gitt en ekstraordinær bevilgning på 25 mill. kroner til 

istandsetting av ni kulturhistorisk verdifulle kirker. Disse er lokalisert i områder hvor det er 

behov for sysselsettingstiltak, noe som danner bakgrunnen for den ekstraordinære 

bevilgningen i 2017.  

Siden 2005 er det under rentekompensasjonsordningen investert rundt 3,5 mrd. kroner i 

kirkebyggene. Uten rentekompensasjonsordningen ville investeringene vært langt lavere. De 

seneste tilstandsundersøkelsene viser at det samlede vedlikeholdsetterslepet har stabilisert seg.  

Departementets vurderinger i det følgende om kirkebyggenes forvaltning og finansiering 

gjelder for alle kirkebyggene i Den norske kirke. Det vises ellers til kapittel 11, der de 

kulturhistorisk verdifulle kirkebyggene er særskilt omtalt.  
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9.5.2 Departementets vurderinger 

9.5.2.1 Kirkebyggenes forvaltning 

Forvaltningsnivået for kirkebyggene er i dag bundet til kommunenivået. Dette følger av 

lovbestemmelsen om at kirkelig fellesråd (eventuelt menighetsrådet) på vegne av eieren 

(soknet) er ansvarlig for forvaltningen av kirkebyggene. Etter departementets syn kan det 

reises spørsmål om kommunenivået alltid er et egnet forvaltningsnivå. Særlig gjelder dette for 

de mange kirkebyggene som har verneverdi og ofte er lokalisert i små kommuner. 

Ombygging eller utbedring av disse kirkebyggene krever spesialisert kunnskap, blant annet 

om eldre byggeskikker og gamle håndverkstradisjoner. Det kan ikke utelukkes at manglende 

fagkunnskap kan være blant årsakene til at det antikvariske vedlikeholdet ikke har vært 

forsvarlig alle steder. Riksantikvaren har påpekt at kommuner og fellesråd ofte har begrenset 

kunnskap om de faglige kravene som stilles ved istandsetting av kirker. Den spesialiserte 

håndverkskompetansen som ofte trengs, er lokalisert til få fagmiljøer og er ikke uten videre 

tilgjengelig. Behovet for å bistå fellesrådene ved forvaltningen av kirkebyggene er en viktig 

grunn til at KA gjennom økonomisk støtte fra Kulturdepartementet har bygget opp et 

kompetansemiljø for forvaltningen av kirkebygg, med oppgave blant annet å veilede det 

enkelte fellesråd. 

At forvaltningsnivået for kirkebyggene er kommunenivået, innebærer at ressursinnsatsen 

overfor kirkebyggene ikke vurderes på tvers av kommunegrenser. Kirkebyggenes 

ressursbehov prioriteres og vurderes opp mot andre kirkelige ressursbehov i den enkelte 

kommune. Ofte vil det oppstå vanskelige budsjettmessige prioriteringer mellom kirkebyggets 

utgiftsbehov på den ene siden og andre kirkelige utgiftsbehov på den andre siden.  

Departementet vil dessuten peke på at det kommunale finansieringsansvaret for kirkebyggene 

innebærer at kirken lokalt, som eier og forvaltningsansvarlig for kirkebyggene, i 

utgangspunktet ikke har egne økonomiske insitamenter for å redusere de bygningsmessige 

kostnadene, for eksempel ved å ta kirkebygg ut av bruk. Kommunenes økonomiske ansvar for 

kirkebyggene innebærer at eventuelle kostnadsreduksjoner på dette området i praksis vil 

kunne komme kommunen, ikke vedkommende sokn eller Den norske kirke, til gode.  

Å holde et bygg i stand, slik at det kan tjene sitt formål, er et ansvar som påhviler eieren av 

bygget. Dette gjelder generelt og gjelder også for kirkebyggene, også når kirkebygget har 

kulturhistorisk verdi. Den norske kirke er i utgangspunktet her i samme stilling som andre 

eiere av kulturhistorisk verdifulle bygg, selv om kirken er avhengig av offentlig finansiering. 

Som nevnt er det soknet, eller flere sokn i felleskap, som er eier av nær alle kirkebyggene som 

hører inn under Den norske kirke. Hvem som på soknets vegne representerer eieren, er i dag 

regulert i lovgivningen, og vil i de fleste tilfellene være kirkelig fellesråd.  

Som nevnt foran foreslår departementet at lovreguleringen av kirkelig fellesråd oppheves. 

Menighetsrådet vil imidlertid fortsatt være lovfestet som organ for soknet, med oppgaver 

fastsatt av Kirkemøtet. En viktig konsekvens av forslaget om å oppheve lovbestemmelsen om 

kirkelig fellesråd, er at Kirkemøtet får myndighet til å bestemme hvem som i framtiden skal 

ha forvaltningsansvaret for kirkebyggene.  

Kirkebyggene er ikke kommunal eiendom, men eies av Den norske kirke ved soknene. Med 

det ansvaret for kirkebyggene som følger av eierskapet, er det departementets syn at 

myndigheten til å avgjøre hvordan forvaltningen av kirkebyggene skal være organisert, bør 
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ligge til Den norske kirke, slik departementets forslag innebærer. I utgangspunktet må dette 

etter departementets syn også gjelde for de kulturhistorisk verdifulle kirkebyggene. Om det 

ikke ved budsjettvedtak i kommune eller stat er øremerket midler til kirkebyggene, bør det 

tilsvarende være Den norske kirke som bestemmer hvilken ressursinnsats som skal komme 

kirkebyggene til gode i form av investerings-, drifts- og vedlikeholdsmidler. 

En ny organisering av kirkebyggenes forvaltning bør etter departementets syn kunne gi et 

bedre grunnlag enn i dag for sikring og vedlikehold, også av de kulturhistorisk verdifulle 

kirkebyggene. Antakelig bør forvaltningen av kirkebyggene mange steder vurderes innordnet 

i et større forvaltningsområde enn kommunenivået, for slik å styrke mulighetene for 

oppbygging av større faglig og spesialisert kompetanse i kirkebyggenes forvaltning. Hvilke 

områder eller regioner som kan være aktuelle å innordne bygningsforvaltningen i, ser ikke 

departementet grunn til å gå nærmere inn på. Dette vil det være Kirkemøtets oppgave å gi 

bestemmelser om. Kirkemøtets ansvar i denne sammenhengen er å vurdere bestemmelser om 

organiseringen som kan gi en faglig forsvarlig og mer målrettet og planmessig istandsetting 

av kirkebyggene, og slik at vedlikeholdsinnsatsen overfor kirkebyggene kan skje ut fra et 

bredere og mer helhetlig perspektiv.  

9.5.2.2 Kirkebyggenes finansiering 

Gjennom årene har det både på kommunalt og kirkelig hold vært framholdt at staten bør ta et 

større økonomisk ansvar for kirkebyggene, i hvert fall for kirkebygg av kulturhistorisk verdi. 

Gjennom særskilte tilskudd har staten gjennom de seneste 10-15 årene bidratt til å styrke 

forvaltningen og vedlikeholdet av kirkebyggene. Det kommunale finansieringsansvaret for 

kirkebyggene har imidlertid ligget fast. Spørsmålet som drøftes i det følgende, er om det 

kommunale ansvaret for kirkebyggene bør føres videre, eller om den offentlige 

finansieringsoppgaven overfor landets kirkebygg, eventuelt avgrenset til de kulturhistorisk 

verdifulle kirkebyggene, bør overtas av staten. 

Dersom kommunenes økonomiske ansvar for kirkebyggene opprettholdes, samtidig som 

forvaltningen av kirkebyggene flere steder samordnes på et høyere forvaltningsnivå enn 

kommunenivået etter Kirkemøtets bestemmelse, følger det at én kommunes bevilgninger blir 

disponert sammen med tilsvarende bevilgninger fra andre kommuner. Etter departementets 

syn kan dette gi en mer hensiktsmessig utnytting av de samlede kommunale bevilgningene til 

kirkebyggene i et område, så lenge hver enkelt kommune i ettertid blir orientert om hvordan 

bevilgningene er anvendt og kan kontrollere bruken. 

De kommunale tilskuddene gis normalt til kirken som rammetilskudd, uten spesifikasjon på 

de enkelte kirkelige utgiftsformålene, for eksempel til vedlikehold av kirkebyggene. Dette bør 

fortsatt være hovedregelen. Dersom Kirkemøtet åpner for å opprettholde en kirkelig 

forvaltningsenhet på kommunenivået, men bestemmer at den bygningsmessige forvaltningen 

av kirkebyggene skal legges et annet sted, antar departementet at det i tilfelle må være 

vedkommende kirkelige forvaltningsorgan i den enkelte kommune som bestemmer hvor stor 

del av det kommunale rammetilskuddet som skal disponeres for kirkebyggene i kommunen. 

Trolig vil det mange steder være aktuelt at forvaltningen av kirkebyggene og andre kirkelige 

forvaltningsoppgaver samordnes på et høyere forvaltningsnivå enn kommunenivået. Andre 

steder vil slik samordning antakelig være mindre aktuelt. Det vises i denne sammenheng til 

kapittel 22, der departementet foreslår å føre videre dagens bestemmelse om at Den norske 

kirke lokalt (soknene) fortsatt skal ha forvaltningsansvaret for gravplassene.  
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Departementet ser ikke grunn til å gå nærmere inn på disse spørsmålene, som handler om 

hvordan den kirkelige forvaltningen best bør organiseres. Dette er spørsmål Kirkemøtet må ta 

stilling til. Departementet kan imidlertid ikke se at kirkens organisering kan gis noen vesentlig 

vekt i spørsmålet om å videreføre det kommunale ansvaret for kirkebyggene. På 

kirkebyggfeltet, som på andre områder, vil det ligge til Den norske kirke å organisere seg slik 

at ikke organiseringen svekker tilliten til at de kommunale bevilgningene anvendes til beste 

for kirkens virksomhet i kommunen.  

Dersom staten skulle ta over kommunenes økonomiske ansvar for kirkebyggenes drift og 

vedlikehold, antar departementet at dette i tilfelle må skje ved uttrekk av statens 

rammetilskudd til kommunene og innarbeides som en del av statens rammetilskudd til Den 

norske kirke, med Kirkemøtet som mottaker. Kirkemøtet må da foreta en videre tildeling til 

det aktuelle forvaltningsnivået.  

Departementet kan ikke se at det foreligger hensyn som kan begrunne at ett bestemt 

utgiftsområde for Den norske kirke som kommunene i dag har ansvaret for, bør trekkes ut og 

bli statens ansvar. En eventuell avgrensning mellom de kulturhistorisk verdifulle 

kirkebyggene og andre kirkebygg synes ikke å være hensiktsmessig, dels fordi antallet 

kulturhistorisk verdifulle kirkebygg er så vidt høyt, dels fordi antallet bestemmes etter 

vurderinger av Riksantikvaren. Et selektivt uttrekk måtte i tilfelle vært begrunnet i at 

utgiftsoppgavene overfor kirkebyggene fordeler seg svært ulikt kommunene imellom. Selv 

om kirkebyggenes utgiftsbehov kan fordele seg ujevnt mellom kommunene, enten det skyldes 

ulikheter i antallet, kirkebyggenes størrelse eller kirkebyggenes alder, kan ikke departementet 

se at forskjellene kan gis slik vekt at de kan begrunne en statlig overtakelse av ansvaret.  

9.6 Den økonomiske ansvarsdelingen mellom staten og kommunene  

9.6.1 Innledning 

Opprinnelsen til kommunenes finansieringsoppgaver overfor Den norske kirke går langt 

tilbake i tid. Helt fra kristningen av Norge har lokalsamfunnet hatt ansvaret for kirkebyggene 

og sørget for klokker, kirketjener og organist ved hver kirke. Kommunenes oppgaver på 

kirkens område springer ut av dette lokale ansvaret.  

Bestemmelsene i kirkeloven § 15 angir hvilke kirkelige oppgaver eller formål kommunene 

har en lovfestet plikt til å finansiere. Også utgiftsoppgavene for staten er innrettet mot 

bestemte kirkelige oppgaver eller formål. Som følge av utskillingen av Den norske kirke fra 

staten skjer nå statens finansiering av de kirkelige oppgavene gjennom et rammetilskudd til 

Den norske kirke. Det er Kirkemøtet som disponerer tilskuddet, i alt 2 mrd. kroner i 2017. Ca. 

¾ av tilskuddet finansierer prestetjenesten og andre deler av kirkens arbeid lokalt. Den 

resterende delen av tilskuddet dekker kirkens administrasjon på nasjonalt og regionalt nivå 

(Kirkerådet og bispedømmerådene).  

Utskillingen av Den norske kirke fra staten og omleggingen av statens finansieringsform var 

en naturlig oppfølging av grunnlovsendringene i 2012. Endringene innebar et langt skritt i 

selvstendiggjøringen av Den norske kirke. Mens Kongen tidligere var en del av kirkestyret og 

hadde ansvaret for ivaretakelsen av kirkelige oppgaver, blant annet prestetjenesten, er disse 

oppgavene nå lagt til en selvstendiggjort kirke utenfor staten.  
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Statens rammefinansiering av Den norske kirke er i tråd med det finansielle ansvarsprinsippet, 

som innebærer at den som har ansvaret for å løse en oppgave, også har ansvaret for å 

finansiere oppgaven. Det finansielle ansvarsprinsippet skal sikre at oppgavene blir løst på den 

mest hensiktsmessige måten, at oppgavene blir sett i sammenheng og vurdert opp mot 

hverandre. Ansvarsprinsippet er gjort gjeldende for Den norske kirke også på 

kommunenivået, i den forstand at det er Den norske kirke lokalt som har ansvaret for å løse 

kirkens oppgaver der, innenfor rammen av de tilskuddene kommunene bevilger. Dette er 

andre oppgaver enn de staten finansierer, noe som kommer til uttrykk blant annet ved at 

Kirkemøtet ikke har anledning til å anvende rammetilskuddet fra staten på utgiftsformål som 

kommunene har ansvaret for.  

Oppgavefordelingen mellom staten og kommunene innebærer at Den norske kirke ikke blir 

finansiert av det offentlige som én virksomhet. Den kommunale finansieringen er innrettet 

mot soknene i Den norske kirke, dvs. mot kirkelige oppgaver som soknene har ansvaret for. 

Staten finansierer i første rekke oppgaver som Den norske kirke nasjonalt – det nye 

rettssubjektet for Den norske kirke – har ansvaret for. I den offentlige finansieringen av Den 

norske kirke er det ved dette gjort et skille basert på hvilke enheter i Den norske kirke som har 

ansvaret for hvilke oppgaver. Utskillingen av Den norske kirke fra staten og dannelsen av en 

ny rettslig og økonomisk selvstendig enhet i Den norske kirke fra 1. januar 2017, gir etter 

departementets syn grunn til på ny å vurdere om oppgavefordelingen mellom staten og 

kommunene på kirkens område er hensiktsmessig. 

9.6.2 Tidligere forslag om endringer i oppgavefordelingen 

Oppgavefordelingen mellom staten og kommunene på kirkens område har vært gjeldende i 

lang tid. De justeringer som er blitt foretatt, har hatt et beskjedent omfang. Imidlertid har det 

fra tid til annen, også i senere tid, vært tatt opp forslag om større endringer.  

St.meld. nr. 14 (2000–2001) Børs og katedral – om økonomien i Den norske kyrkja 

gjennomgikk oppgavefordelingen mellom staten og kommunene på kirkens område og drøftet 

hvilke kirkelige oppgaver som naturlig burde finansieres lokalt og hvilke oppgaver staten 

burde ha ansvaret for. I meldingen ble det framholdt at flere av statens finansieringsoppgaver, 

blant annet kirkens kateket- og diakonitjeneste, burde legges til kommunene. De fleste 

forslagene i meldingen ble ikke fulgt opp. Utviklingen i årene etter viser at statens 

finansieringsoppgaver overfor Den norske kirke er blitt utvidet, blant annet ved statens 

betydelige tilskudd til trosopplæringen i Den norske kirke. De kommunale utgiftsoppgavene 

har i hovedsak vært de samme.  

I den kirkelige utredningen fra 2002, Samme kirke – ny ordning (Bakkevig I), gikk flertallet 

inn for at kirken i større grad ble finansiert ved en medlemsavgift, og at staten tok et større 

ansvar for den offentlige finansieringen ellers. 

Flertallet i utvalget som la fram NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke (Gjønnes-utvalget), 

foreslo en vesentlig omfordeling mellom staten og kommunene av finansieringsansvaret for 

kirken. Flertallet mente at staten burde ta over finansieringen av alle kirkens administrasjons- 

og personalkostnader. Det kommunale ansvaret burde begrenses til nye kirkebygg og til 

bygningsmessig drift og vedlikehold av kirkebyggene. Istandsetting og vedlikehold av 

kulturhistorisk verdifulle kirkebygg burde imidlertid staten ha et ansvar for gjennom særskilte 

tilskuddsordninger. Under høringen på NOU 2006: 2 ga et flertall av de som uttalte seg, støtte 

til forslaget om at hoveddelen av den offentlige finansieringen burde overtas av staten. Også 
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Kirkemøtet 2006 understreket behovet for en mer samlet, samordnet og enhetlig 

finansieringsordning for Den norske kirke. Kirkemøtet 2006 sluttet seg til hovedpunktene i 

forslaget fra flertallet i Gjønnes-utvalget og uttalte: 

Kirkemøtet går inn for en finansieringsordning basert på offentlige bevilgninger, men med en 

endring av ansvarsfordelingen mellom stat og kommune slik at staten får et finansielt 

hovedansvar. 

9.6.3 Kirkemøtets uttalelse i 2015 

Kirkemøtet 2015 framholdt at visse forutsetninger burde legges til grunn under arbeidet med 

en rammelovgivning for Den norske kirke. Blant disse forutsetningene var at kommunenes 

ansvar for å finansiere den lokale kirke skulle videreføres, jf. foran under kapittel 8.2.2.3. 

9.6.4 Utgangspunkter for departementets drøftinger 

Departementet har på ny vurdert om det kan være grunn til å foreta endringer i dagens 

oppgavefordeling mellom staten og kommunene på kirkens område, enten ved at kommunene 

tar over enkelte kirkelige utgiftsoppgaver som ligger til staten i dag, eller ved at staten tar over 

enkelte oppgaver som nå ligger til kommunene. Spørsmålet om statlig overtakelse av 

kommunenes økonomiske ansvar for kirkebyggene er drøftet særskilt foran under punkt 9.5.2. 

Departementet er kommet til at dersom kommunene fortsatt skal ha et lovregulert økonomisk 

ansvar overfor Den norske kirke, bør oppgavefordelingen mellom staten og kommunene være 

omtrent som i dag. I praksis betyr dette at de kommunale finansieringsoppgavene overfor Den 

norske kirke i hovedsak fortsatt bør være innrettet mot kirkebyggene og de kirkelige 

stillingene som trengs for at kirkebygget kan benyttes til sitt formål, i første rekke til 

gudstjenester og kirkelige handlinger (dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd). Det er denne 

delen av kirkens virksomhet som lokalsamfunnet og senere kommunene historisk har hatt 

ansvaret for, og som i tilfelle bør videreføres. 

I punkt 9.6.5 nedenfor gjennomgår departementet hensyn som kan tilsi at kommunenes 

finansieringsansvar overfor Den norske kirke bør opprettholdes, med utkast til ny 

lovbestemmelse om kommunenes ansvar. Som nevnt mener departementet at dagens 

lovbestemmelse på området, jf. kirkeloven § 15, i alle tilfeller bør endres. 

I punkt 9.6.6 gjennomgår departementet hensyn som kan tilsi at staten helt og fullt tar over det 

offentlige finansieringsansvaret for Den norske kirke.  

Departementet har ikke tatt stilling til de to alternativene for den offentlige finansieringen av 

Den norske kirke. Implikasjoner og virkninger av de to alternativene er drøftet mer inngående 

under punkt 9.6.7.  

Når det gjelder gravplassene og forvaltningen av disse, ser departementet det i alle tilfeller 

som uaktuelt å gjøre endringer i det kommunale finansieringsansvaret på området. I kapittel 

22 foreslår departementet å føre videre kirkens forvaltningsansvar for gravplassene. 

Forvaltningsoppgavene på dette området er oppgaver som kirken (soknene) utfører på vegne 

av fellesskapet. Den kommunale finansieringen av disse oppgavene kan ikke regnes som en 

del av finansieringen av Den norske kirke som sådan.  
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9.6.5 Spørsmålet om å videreføre det kommunale utgiftsansvaret  

Av hensyn som kan tilsi at kommunenes finansieringsoppgaver overfor Den norske kirke bør 

føres videre, vil departementet særlig nevne:  

 Gjennom de reformene som er gjennomført på kirkens område siden 1980-tallet og til 

i dag, er det skjedd store endringer i kirkens rettslige, økonomiske og organisatoriske 

rammebetingelser. Reformene i kirkeordningen de siste 20–30 årene har vært blant de 

mest omformende i kirkens historie. Sentrale hensyn under reformarbeidet har vært å 

sikre stabilitet og kontinuitet. Reformene skulle ikke etablere en ny kirke eller utfordre 

de egenskapene som kjennetegner Den norske kirke som folkekirke. Hensynet til 

stabilitet og kontinuitet kan tilsi at det kommunale finansieringsansvaret overfor Den 

norske kirke bør føres videre.  

 Kommunenes finansieringsoppgaver på kirkens område har hatt stor betydning for 

oppgave- og myndighetsfordelingen innad i Den norske kirke. Kirken i Norge har i 

stor grad vært finansiert nedenfra, så å si, noe som er en vesentlig grunn til at Den 

norske kirke i dag har en mer desentralisert organisasjonsstruktur enn mange andre 

kirkesamfunn. Dette har medført en kirkeordning som gjennom årene har balansert 

Kongens myndighet som øverste kirkestyre mot soknenes selvstendighet og 

demokratiske basis. Opprettholdelsen av det kommunale finansieringsansvaret for 

kirkens virksomhet kan bidra til å videreføre en balanse i myndighetsfordelingen i Den 

norske kirke.  

 Kommunenes finansieringsansvar overfor kirken har fra sin begynnelse bidratt til et 

nært samarbeid mellom kommune og kirke. Opp gjennom historien har nærheten og 

samarbeidet mellom kommunene og kirken etter departementets syn representert en 

verdi ikke bare for kirken, men også for det norske samfunnet. Kommunene som 

bevilgende myndighet har sikret en direkte kontakt mellom kommune og kirke, for 

lokalt samarbeid og praktiske, lokalt tilpassede løsninger, forankret i lokale særpreg og 

tradisjoner. En oppheving av det kommunale finansieringsansvaret for kirken vil da 

kunne ses som svekkelse av kirkens lokale forankring og det mangeårige, godt 

fungerende samvirke mellom kommune og kirke. 

 Dersom kommunenes lovregulerte ansvar for kirken blir opphevet, vil soknenes 

økonomi være undergitt andre finansieringskilder og andre rammevilkår. Nasjonal 

styring og samordning av kirkens og soknenes økonomi vil redusere den økonomiske 

selvstendigheten soknene har i dag. Et syn om at soknene i Den norske kirke bør ha 

stor grad av økonomisk selvstendighet, kan tilsi en videreføring av kommunenes 

finansieringsansvar. 

 En fortsatt lovregulering av et kommunalt og statlig finansieringsansvar for Den 

norske kirke gir kirken tilgang til flere offentlige finansieringskilder. Kirken vil så å si 

ha flere økonomiske ben å bygge sin virksomhet på.   

Som det framgår mener departementet det foreligger hensyn som kan tilsi at det kommunale 

finansieringsansvaret overfor Den norske kirke bør føres videre. Spørsmålet er på hvilken 

måte dette kommunale ansvaret i tilfelle bør reguleres i en lovgivning for Den norske kirke 

der det er forutsatt at Den norske kirke skal ha frihet til å bestemme sin organisering, sin 
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inndeling i sokn, hvilke krav som skal stilles til et kirkebygg og hvordan kirkebyggenes 

forvaltning skal organiseres, jf. foran under punkt 9.4 og 9.5.  

Departementet er kommet til at lovbestemmelser om kommunenes økonomiske ansvar ikke 

kan gå lenger enn å angi hvilke kirkelige formål det kommunale ansvaret retter seg mot. Det 

sentrale med lovbestemmelsen bør være å klargjøre ansvarsdelingen mellom staten og 

kommunene på kirkens område.  

Statens ansvar etter dagens kirkelov § 2 a innebærer et betydelig handlingsrom når det gjelder 

å definere de budsjettmessige forpliktelsene som følger av ansvaret. Tilsvarende bør 

kommunene ha et budsjettmessig handlingsrom. Til en viss grad vil omfanget eller 

rekkevidden av det økonomiske ansvaret kunne utledes av de formålene som er angitt i loven, 

men de konkrete, budsjettmessige virkningene bør ikke utledes direkte av loven. Disse bør 

være gjenstand for vanlig budsjettbehandling i kommunen. I praksis er dette langt på vei 

situasjonen i dag.  

Mens det i dagens lovgivning er bestemt hvilket kirkelig organ som disponerer de kommunale 

bevilgningene, vil dette etter departementets forslag ikke lenger bli regulert i lov, men av 

bestemmelser gitt av Kirkemøtet. Kirkemøtet kan derfor bestemme en kirkelig organisering 

som bryter med kommunenivået, slik at de kommunale bevilgningene i tilfelle blir forvaltet 

på et annet nivå enn kommunenivået, for eksempel på et nivå som omfatter flere kommuner. 

Departementet ser ikke dette som en hindring for et fortsatt kommunalt finansieringsansvar 

for kirken. Det viktige i dette spørsmålet er om mottakende instans i Den norske kirke kan 

bekrefte at de kommunale bevilgningene er anvendt i tråd med de forutsetningene som er gitt. 

Det blir da Den norske kirkes ansvar å organisere seg slik at ikke organiseringen svekker 

tilliten til at de kommunale tilskuddene anvendes til beste for kirkens virksomhet i 

kommunen.  

I en rammelovgivning for Den norske kirke bør som nevnt kirken få frihet til å bestemme 

soknestrukturen. Vedtak om opprettelse og nedleggelse av sokn bør Den norske kirke kunne 

foreta på selvstendig grunnlag, siden det ikke lenger vil være et lovbestemt krav om at det 

skal være kirke i soknet. Om det ved utskilling av nytt sokn er behov for ny kirke der, må 

dette tas opp med kommunen som en budsjettsak. Om kommunen av budsjettmessige grunner 

ikke finner å kunne gi tilskudd til ny kirke, kan Den norske kirke likevel bestemme at soknet 

dannes.  

Dersom det kommunale finansieringsansvaret for Den norske kirke skal føres videre, foreslår 

departementet at lovbestemmelsen utformes slik, jf. lovutkastet § 12 fjerde, femte og sjette 

ledd: 

Kommunen gir tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunen, herunder tilskudd til bygging, 

vedlikehold og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sørge for at kirkebyggene holdes i forsvarlig 

stand og kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også sørge for at 

soknene har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger og 

tilstrekkelig administrativ hjelp.  

Kommunal tjenesteyting kan tre i stedet for tilskudd etter første ledd.     

Kommunen kan ta opp lån for å finansiere disse formålene, og kommuneloven § 50 gjelder da 

tilsvarende.  
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For å harmonisere dagens bestemmelse om statens økonomiske ansvar overfor Den norske 

kirke med bestemmelsen ovenfor om kommunenes ansvar, foreslås det at bestemmelsen om 

statens økonomiske ansvar får slik ordlyd, jf. lovutkastet § 12 første ledd: 

Staten gir tilskudd til prestetjenesten og kirkens virksomhet nasjonalt og regionalt. Staten kan 

også gi tilskudd til andre kirkelige formål. 

Endringen innebærer at det ikke lenger i lov er bestemt at statens og kommunens tilskudd til 

Den norske kirke skal være basert på budsjettforslag fra kirken. Etter departementets syn 

følger dette av god forvaltningspraksis. Departementet ser det som selvsagt at staten og 

kommunene innhenter budsjettforslag og annen dokumentasjon fra kirken under sitt 

budsjettarbeid.  

Bestemmelsen om kommunenes økonomiske ansvar er utformet slik at den forplikter 

kommunene til å finansiere kirkelige formål og oppgaver. Det er i første rekke gjennom lov at 

slike forpliktelser kan legges på kommunene. Samme lovkrav gjelder ikke for regulering av 

statens økonomiske ansvar. Departementet kan ikke se det er grunn til at staten skal 

lovregulere sine økonomiske forpliktelser overfor Den norske kirke utover det som framgår 

av lovbestemmelsen.  

9.6.6 Spørsmålet om statlig overtakelse av finansieringsansvaret  

Av hensyn som kan tilsi at den økonomiske oppgavefordelingen mellom staten og 

kommunene endres ved at staten tar over det fulle finansieringsansvaret for Den norske kirke, 

vil departementet særlig nevne: 

 Ved etableringen av det nye rettssubjektet for Den norske kirke fra 1. januar 2017 er 

det dannet en økonomisk og rettslig selvstendig enhet på nasjonalt nivå i Den norske 

kirke. Det finnes derfor nå en selvstendig kirkelig forvaltningsorganisasjon utenfor 

staten som på Den norske kirkes vegne kan motta og fordele de samlede offentlige 

overføringene til Den norske kirke.  

 Ved full rammefinansiering av Den norske kirke over statsbudsjettet vil Den norske 

kirke få anledning til å se alle sine oppgaver i sammenheng og på selvstendig grunnlag 

kunne fordele myndighet og ansvar, oppgaver og ressurser til de enkelte organene eller 

instansene i kirken. Kirkens organisering og kirkens ressurser kan ses i sammenheng. 

 Den norske kirke kan på nasjonalt nivå vurdere ressursbruken på kirkebyggenes drift 

og vedlikehold i sammenheng med andre deler av kirkens utgiftsoppgaver. Nasjonal 

styring på kirkebyggområdet gir Den norske kirke større muligheter for et målrettet og 

planmessig vedlikehold av sine kirkebygg enn ved en videreføring av det kommunale 

finansieringsansvaret på området. 

 Full finansiering over statsbudsjettet innebærer en betydelig forenkling av den 

offentlige finansieringsordningen for Den norske kirke.   

Spørsmålet om staten bør ta et større ansvar for finansieringen av Den norske kirke ble som 

nevnt særskilt vurdert av Bakkevig-utvalget i utredningen Samme kirke – ny ordning fra 2002. 

I omtalen av finansieringsordninger for Den norske kirke pekte utvalget på at den to-delte 

finansieringsordningen mellom kommune og stat har fordeler, men også at den medfører at 

ingen instans i kirken har eller kan ta et overordnet ansvar for Den norske kirkes økonomi. 

Utvalget framholdt at finansieringsordningen medfører en oppdeling av arbeidsgiveransvaret i 
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kirken, med ulike regler for de kirkelig ansattes arbeidsvilkår, og at den to-delte 

finansieringsordningen vanskeliggjør en samlet, strategisk styring av Den norske kirke. Under 

høringen i Den norske kirke på forslagene i Samme kirke – ny ordning var det mange som 

framhevet behovet for en mer enhetlig kirkelig økonomi og bedre samordning av 

arbeidsgiveransvaret i kirken. Også Kirkemøtet 2002 så dette som viktige temaer å arbeide 

videre med framover.  

I NOU 2016:2 Staten og Den norske kirke tok som nevnt også Gjønnes-utvalget opp forslag 

om endringer i kirkens finansieringsordninger, der flertallet gikk inn for å utvide statens 

finansieringsoppgaver, mot tilsvarende nedbygging av kommunenes ansvar, noe Kirkemøtet 

2006 sluttet seg til. 

Ved statlig overtakelse av finansieringsansvaret for Den norske kirke antar departementet at 

bevilgningene til Den norske kirke bør gis som et rammetilskudd til Kirkemøtets disposisjon, 

slik ordningen er for statens rammetilskudd i dag. Med Kirkemøtet som mottaker, vil det ligge 

til Kirkemøtet å bestemme fordelingen av det samlede rammetilskuddet på oppgavene og de 

organisatoriske enhetene i Den norske kirke.  

Ved eventuell statlig overtakelse av den offentlige finansieringen legger departementet til 

grunn at de offentlige bevilgningene til kirken i utgangspunktet skal være på samme nivå som 

i dag, i praksis ved at det gjøres et uttrekk av statens rammetilskudd til kommunene 

tilsvarende det statens bevilgninger til Den norske kirke øker med. Dette er den vanlige 

framgangsmåten ved endringer i oppgavefordelingen mellom staten og kommunene. 

Rammetilskuddet fra staten til Den norske kirke vil i tilfelle øke fra ca. 2 mrd. kroner i dag til 

rundt 5 mrd. kroner, når de kommunale overføringene til gravplassforvaltningen holdes 

utenom. 

Departementet foreslår at lovbestemmelsen om den offentlige finansieringen av Den norske 

kirke i tilfelle skal lyde, jf. lovutkastet § 12 første og annet ledd: 

Staten gir tilskudd til prestetjenesten og kirkens virksomhet nasjonalt og regionalt.  

Staten gir også tilskudd til kirkelig virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold 

og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sørge for at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand og kan 

benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også sørge for at soknene har 

tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger og tilstrekkelig 

administrativ hjelp.  

I kapittel 22 drøftes spørsmålet om forvaltningen av de offentlige gravplassene bør være en 

lovregulert oppgave for kirkelige organer, slik det er i dag, eller om oppgaven bør overføres 

til kommunene. Som det framgår, mener departementet at dagens lovbestemmelser på 

området bør føres videre, men at fylkesmannen, etter søknad fra kommunen, kan bestemme at 

oppgaven skal overføres til kommunen. Som nevnt mener departementet det er uaktuelt at 

finansieringsansvaret på området skal ligge et annet sted enn hos kommunene, selv om staten 

eventuelt tar over finansieringen av kirkens oppgaver ellers.  
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9.6.7  Departementets drøfting av alternativene  

9.6.7.1 Innledning 

Som nevnt ser departementet begge de to alternativene for den offentlige finansieringen av 

Den norske kirke som aktuelle. Begge ivaretar viktige hensyn, og det er etter departementets 

syn ikke åpenbart hvilket alternativ som vil være den beste løsningen, alle hensyn vurdert 

samlet. Departementet håper høringen vil gi det grunnlaget som trengs for å avklare 

spørsmålet. 

I det følgende vil departementet gi noen utdypende kommentarer til de to alternativene. 

Formålet er å identifisere viktige konsekvenser og implikasjoner av alternativene, slik 

departementet ser dem, for slik å bidra til at høringen blir så god som mulig. 

9.6.7.2 Strukturell endring  

Reformer i kirkens rettslige og økonomiske rammer har gjennom de seneste 50 årene skjedd 

gradvis. Endringene har vært forberedt gjennom utviklings- og utredningsprosesser over lang 

tid. Det sentrale hensynet har vært å sikre at Den norske kirke gjennom endringene i de ytre 

rammene ikke endrer karakter som folkekirke eller framtrer som en annen eller annerledes 

kirke. Det har vært viktig å unngå at endringene virker negativt inn på den grunnleggende 

tilhørigheten til Den norske kirke som mange kirkemedlemmer har.  

Full rammefinansiering av Den norske kirke over statsbudsjettet vil representere en vesentlig 

strukturell endring i hvordan kirken gjennom mange år har vært finansiert. Den kan ikke 

gjennomføres skrittvis over tid. Etter departementets syn er det vanskelig å si noe sikkert om 

hvilken betydning en slik endring vil ha for kirkens framtidige rolle og posisjon som 

folkekirke.  

Så lenge kirkens samlede ressursgrunnlag vil være som før, kan et syn være at hvilken 

offentlig finansieringskilde som velges, er mindre vesentlig enn hvordan kirkens ressurser 

benyttes. Og hvordan de offentlige overføringene til kirken benyttes, enten overføringene 

kommer fra staten eller kommunene, vil det i alle tilfeller ligge til kirken å bestemme. I et 

slikt perspektiv kan et synspunkt være at full finansiering over statsbudsjettet gir kirken 

muligheter for å se sin samlede ressursbruk i en større helhet og sammenheng, uten de 

begrensninger som et to-delt finansieringssystem gjennom staten og kommunene 

representerer, og at dette kan bidra til å styrke mer enn å svekke kirkens rolle som folkekirke.  

9.6.7.3 Kommune og kirke 

Etter departementets syn har den mangeårige lovregulerte tilknytningen mellom kommune og 

kirke vært med å underbygge Den norske kirke som en landsdekkende kirke, med lokal 

tilhørighet og lokal identitet. Å oppheve denne lovregulerte, historiske tilknytningen mellom 

kirken og lokalsamfunnet, mellom kommune og kirke, kan ut fra en slik forståelse medføre en 

mulig svekkelse av kirkens identitet og kjennetegn som folkekirke. 

På den annen side; selv om kommunenes lovregulerte ansvar overfor Den norske kirke 

oppheves, vil det ikke være noe til hinder for at det nære samarbeidet mellom kommune og 

kirke kan føres videre. Kommunene vil fortsatt kunne bidra til kirkens arbeid og virksomhet i 

lokalsamfunnet. Departementet holder det for lite sannsynlig at en oppheving av kommunenes 

lovregulerte ansvar vil medføre en generell avvikling eller nedbygging av den mangeårige og 
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vel etablerte kontakten mellom kommune og kirke. Mange kommuner vil utvilsomt fortsatt se 

verdien av kirkens arbeid og fortsatt støtte opp under kirkens barne- og ungdomsarbeid, 

kirkens diakonitjeneste m.m. Slike kommunale bidrag vil da skje på fritt grunnlag, og Den 

norske kirke vil komme i samme stilling overfor kommunen som andre ideelle organisasjoner, 

lag og foreninger som arbeider til beste for lokalsamfunnet. Kanskje er dette i framtiden et 

like godt utgangspunkt for samarbeid og kontakt mellom kommune og kirke, og for 

kommunale bidrag til kirken, som at kommunene er lovpålagt et særskilt ansvar for Den 

norske kirke. Departementet viser ellers til kapittel 22 om gravplassforvaltningen. 

Departementet foreslår der et kirkelig ansvar for denne samfunnsoppgaven, slik som nå, med 

kommunen som finansieringskilde. Det vil dermed fortsatt bestå et samarbeid og en 

lovregulert forbindelse mellom kommune og kirke.  

Det er ellers neppe mulig i dag å ha klare oppfatninger om hvordan kommunereformen med 

sammenslåing av kommuner vil påvirke kontakten, samarbeidet og samvirket mellom 

kommune og kirke i framtiden. Muligheten for at nærheten mellom kommune og kirke vil bli 

svekket, er til stede, men synes ikke å være noen klar eller nødvendig konsekvens. Det 

avgjørende vil antakelig være hvilke samarbeidsrelasjoner mellom kommune og kirke som 

etableres, hvor omfattende kommunereformen blir og hvordan kirken organiserer seg og 

tilpasser seg en ny kommuneinndeling.  

9.6.7.4 Forholdet mellom nasjonal samordning og lokalt selvstyre  

En viktig konsekvens ved en eventuell statlig overtakelse av den offentlige finansieringen av 

Den norske kirke, er det nasjonale ansvaret som Den norske kirke får for kirkens samlede 

økonomi. Som nevnt mener departementet at det i tilfelle må være Kirkemøtet som får i 

oppgave å fordele de økonomiske overføringene fra staten til kirkens ulike forvaltningsnivåer 

og oppgavefelt. Kirkemøtet vil dermed få et overordnet økonomisk ansvar for hele Den 

norske kirke, ikke bare for det nasjonale rettssubjektet, slik som i dag.  

Trolig vil flere hevde at nasjonal styring av kirkens ressurser gjennom Kirkemøtet er uheldig. 

Andre vil antakelig hevde at det oppstår gevinster, muligheter og handlingsrom for Den 

norske kirke som et to-delt finansieringssystem er til hinder for.  

For departementet framstår det som forholdsvis klart at en fortsatt kommunal finansiering 

begrenser mulighetene for en helhetlig og samordnet styring av kirkens ressurser. Siden de 

kommunale bevilgningene skal finansiere oppgavene soknene har, vil de kommunale 

overføringene være overføringer til soknene og bli disponert av soknets organer. De 

kommunale overføringene vil med andre ord ikke kunne disponeres av andre kirkelige 

organer enn de som er valgt til å representere soknene. Kirkemøtet vil neppe ved 

bestemmelser om kirkens organisering og om oppgave og -ansvarsfordelingen mellom 

kirkens ulike organer kunne avskjære eller på annen måte begrense denne selvstendigheten.  

Departementet kan ikke se at en full finansiering av kirken over statsbudsjettet trenger å 

medføre en endring i soknenes økonomiske grunnlag. Så lenge de offentlige overføringene til 

Den norske kirke videreføres på samme nivå som i dag, noe som vil være departementets 

utgangspunkt ved en omlegging, kan Kirkemøtet gjennom sin fordeling av ressursene 

bestemme at de enkelte soknene skal ha det samme ressursgrunnlaget som før. Departementet 

vil samtidig peke på at det i dag er store variasjoner i soknenes ressursgrunnlag, noe som ikke 

bare er et resultat av variasjonene i antallet kirkebygg, kirkebyggenes driftskostnader m.m., 

men også av ulikheter blant annet i kommunenes økonomiske situasjon.  
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Gjennom rapporteringen av de kirkelige fellesrådenes regnskaper til Statistisk sentralbyrå har 

departementet år for år fulgt utviklingen av de kommunale bevilgningene til de kirkelige 

fellesrådene. Den gjennomgående tendensen har vært at økningen i de kommunale 

overføringene til fellesrådene, landet sett under sett, minst har vært på nivå med lønns- og 

prisveksten i kommunesektoren. I årene 2010–2016 hadde de kommunale overføringene en 

vekst på 27 pst., mens lønns- og prisveksten i kommunesektoren var på 21 pst. Dette er 

imidlertid et landsgjennomsnitt. I samme periode har de kommunale overføringene til 

fellesrådene mange steder vært godt under den generelle lønns- og prisveksten. En nasjonal 

fordeling av kirkens samlede ressursene kan åpne for en viss grad av økonomisk utjevning 

mellom soknene. 

9.6.7.5 Demokratihensyn 

En fortsatt kommunal finansiering av soknene kan sies å ha et demokratiaspekt ved seg, siden 

det vil være soknenes valgte organer som vil ha disposisjonsretten over de kommunale 

bevilgningene. Disse er valgt av kirkemedlemmer bosatt i soknene. Gjennom den kommunale 

finansieringen av soknenes oppgaver vil det være en nær sammenheng mellom 

finansieringskilden, soknets ressurser, soknets organer og soknets kirkemedlemmer. En slik 

sammenheng er mindre tydelig om Den norske kirke og de enkelte soknene finansieres over 

statsbudsjettet. Soknenes oppgaver vil da være finansiert ovenfra, så å si, og Kirkemøtet vil 

kunne stille krav og betingelser ved ressurstildelingen til soknene. Det selvstendige ansvaret 

for soknets økonomi som soknets valgte organer har ved en kommunal finansiering av kirken, 

vil være mer uinnskrenket enn om soknene finansieres gjennom ressurstildelinger etter vedtak 

i Kirkemøtet. Imidlertid er det etter departementets syn uklart hvor stor vekt dette hensynet 

bør ha. Det betydelige antallet valgte organer i kirken – 1 200 menighetsråd og 415 kirkelige 

fellesråd – representerer en demokratisk styrke for kirken, men også en fare for 

fragmentering, med de begrensninger dette gir for helhetlig styring og samordning av kirkens 

ressurser.  

Departementet ser det som viktig å få belyst og drøftet hvordan myndighetsrelasjonene innad i 

Den norske kirke påvirkes gjennom valg av finansieringsordninger for kirken. Om Kirkemøtet 

gis myndighet til å bestemme kirkens organisering og oppgavefordelingen mellom alle 

kirkens organer, i tillegg til ressursfordelingen i kirken, gir dette betydelig myndighet til 

kirkens nasjonale nivå. Dette reiser naturlig spørsmålet om Kirkemøtets representativitet, dvs. 

om Kirkemøtet i dag har den nødvendige legitimitet som nasjonalt organ for menighetsrådene 

og soknene, eller om en slik overføring av organisasjons- og budsjettmyndighet til Kirkemøtet 

krever nye bestemmelser om Kirkemøtets sammensetning og valgordning. 

I utgangspunktet mener departementet det er Den norske kirke, dvs. Kirkemøtet og andre av 

kirkens organer, som i første rekke må avveie de hensyn som inngår i en drøfting av forholdet 

mellom kirkens nasjonale styring og soknenes selvstendighet og hvilken betydning slike 

hensyn skal gis ved valg av finansieringsordning. I utgangspunktet er det vanskelig å se at det 

kan være statens oppgave – etter at kirken nå er selvstendiggjort som trossamfunn – å avveie 

slike hensyn ved innretningen av den offentlige finansieringen.  

9.6.7.6 Kirkebyggene 

Et særlig viktig spørsmål som reises ved valg av finansieringsordning for Den norske kirke, er 

hvilken betydning finansieringsordningene vil få for den framtidige forvaltningen, driften og 
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vedlikeholdet av kirkebyggene. Ved et fortsatt kommunalt finansieringsansvar vil en vesentlig 

del av dette ansvaret være rettet mot driften og vedlikeholdet av kirkebyggene, slik det er i 

dag.  

Kirkebygget er sentrum og samlingspunkt for kirkens virksomhet i alle lokalsamfunn. 

Kirkebyggene gir lokal identitet og tilhørighet og er i mange lokalsamfunn det kulturhistorisk 

mest verdifulle bygget. De er levende kulturminner, fortsatt i bruk som menighetskirker, som 

gudstjenestested og ramme rundt livsritualer for de generasjoner og slekter som utgjør et 

lokalsamfunn. Det er lokalsamfunnet som har reist kirkebyggene. I en viss forstand tilhører de 

lokalsamfunnet like mye som de tilhører Den norske kirke. I denne stedlige tilknytningen som 

preger og karakteriserer nær sagt alle landets kirkebygg, ligger etter departementets syn en 

viktig begrunnelse for at lokalsamfunnet – kommunen – fortsatt bør finansiere kirkebyggenes 

drift og vedlikehold.  

På den annen side: Kirkebyggene eies av soknene i Den norske kirke. Etter at det kommunale 

forvaltningsansvaret for kirkebyggene ble overført til soknene ved kirkeloven i 1996, 

disponeres nå de kommunale bevilgningene til kirkebyggene av soknene innenfor en 

økonomisk ramme som skal gi dekning også for andre kirkelige oppgaver. Kirkebyggenes 

drift og vedlikehold er normalt ikke finansiert gjennom særskilte og øremerkete kommunale 

tilskudd, men inngår i den kommunale rammefinansieringen av kirkens virksomhet. Til grunn 

både for statens og kommunenes rammefinansiering av kirken ligger det en anerkjennelse av 

at kirken selv bør ha ansvaret for å prioritere og bestemme bruken av de offentlige 

bevilgningene. 

Det følger av dette at det i utgangspunktet også må være Den norske kirke, innenfor rammen 

av de bestemmelser som generelt gjelder for eiere av kulturhistorisk verdifulle bygg, som må 

bestemme hvilken prioritet driften og vedlikeholdet av kirkebyggene skal ha i forhold til 

andre kirkelige utgifter.  

Etter departementets syn vil en statlig overtakelse av den offentlige finansieringen av Den 

norske kirke gi et generelt bedre grunnlag for Den norske kirkes forvaltning og ivaretakelse 

av sine kirkebygg. Finansieringsordningen innebærer at Den norske kirke får et nasjonalt 

ansvar for kirkebyggene; ansvaret vil ikke være soknenes ansvar alene. Istandsetting og 

vedlikeholdsinnsats, også spørsmålet om å ta en kirke ut av bruk, kan dermed vurderes ut fra 

en samlet vurdering av Den norske kirkes utgiftsbehov og ressursgrunnlag, kirkebyggenes 

kulturhistoriske verdi, byggenes vedlikeholdsbehov, deres betydning for kirkelivet på stedet 

m.m.  

I spørsmålet om finansieringen av nye kirkebygg viser departementet til forslaget om å 

oppheve dagens lovkrav til kirkebyggenes størrelse, om når det skal bygges kirke m.m. Dette 

vil det ligge til Kirkemøtet å gi retningslinjer for.  

Ved full rammefinansiering av Den norske kirke over statsbudsjettet vil behovet for nye 

kirkebygg måtte innpasses i en samlet vurdering av utgiftsbehovene og prioriterte 

innsatsområder for øvrig. Ved et fortsatt kommunalt finansieringsansvar overfor Den norske 

kirke må byggingen av nye kirker baseres på lokal finansiering, med kommunene som den 

viktigste finansieringskilden.  

Hvilken finansieringsordning som i praksis best vil kunne imøtekomme Den norske kirkes 

behov for nye kirkebygg, er vanskelig å forutsi. At det ikke helt ut er overlatt til kirken lokalt 

å få et nytt kirkebygg finansiert, gjennom kommunal medvirkning, men at dette gjøres til et 

207 av 521



Side 108 

ansvar for hele Den norske kirke, synes ikke urimelig. Dette peker i tilfelle i retning av at 

rammefinansiering av Den norske kirke over statsbudsjettet gir kirken det best egnede 

finansieringsgrunnlaget for bygging av nye kirker.  

9.6.7.7 Økonomiske, administrative og organisatoriske hensyn  

I spørsmålet om hvilket finansieringsalternativ som legger best til rette for at de offentlige 

bevilgningene blir utnyttet mest kostnads- og formålseffektivt, synes full finansiering over 

statsbudsjettet å gi de beste forutsetningene. I dag er det ingen organer eller instanser i Den 

norske kirke som har ansvaret for å foreta en samlet vurdering av hvordan alle kirkens 

oppgaver mest hensiktsmessig og effektivt bør løses, eller hva som er den mest 

formålstjenlige bruken av Den norske kirkes offentlige bevilgninger. Selv om kirken velger å 

organisere seg i større forvaltningsenheter enn kommunenivået, vil en videreføring av dagens 

to-delte finansieringsordning fortsatt være til hinder for å se kirken som en virksomhet der 

ressursene og ressursbruken kan innordnes i et bredt, nasjonalt perspektiv.  

For departementet synes det nokså klart at en økonomisk ansvarsdeling mellom staten og 

kommunene i finansieringen av kirken, gir et finansieringssystem som binder opp kirken i en 

organisasjons- og myndighetsstruktur som vanskeliggjør samordning og som potensielt 

framstår som mer kostnadskrevende enn om finansieringskilden var statsbudsjettet alene og 

kirken kunne forvalte midlene under ett. Siden det etter departementets syn bør være 

Kirkemøtet som i alle tilfeller bør gi bestemmelser om Den norske kirkes organisering og 

oppgavefordelingen mellom kirkens ulike organer, innebærer en ren statlig finansiering at 

Kirkemøtet vil kunne tilpasse de organisasjonsmessige bestemmelsene til kirkens 

ressursgrunnlag. Dette gir kirken et økonomisk og organisatorisk handlingsrom som er 

vanskeligere å oppnå med en fortsatt kommunal finansiering.  

Med statsbudsjettet som finansieringskilde både for det nasjonale rettssubjektet og for 

soknene, vil arbeidsgiver- og arbeidstakerrelasjonen i kirken trolig lettere kunne baseres på et 

felles, gjennomgående avtaleverk, der lønns- og arbeidsvilkårene for alle kirkens ansatte kan 

innpasses i ett gjennomgående system for kirken. Kirken vil lettere kunne etablere én 

arbeidsgiverlinje. Det vil også ligge bedre til rette for innføring av felleskirkelige 

støttesystemer for ivaretakelsen av kirkens administrative funksjoner, blant annet innen 

økonomi, regnskap, arkiv, personal m.m., uavhengig av om disse funksjonene er knyttet til det 

nasjonale rettssubjektet for kirken eller til de enkelte soknene.  

Med en årlig driftskostnad på rundt 5,5 mrd. kroner og 6 000 årsverk er Den norske kirke 

organisatorisk sett av betydelig størrelse. I vurderingen av kirkens finansieringsordninger ser 

departementet det som viktig ikke å undervurdere omfanget av kirkens administrative 

oppgaver og utgifter og de muligheter og begrensninger de ulike finansieringsordningene gir 

for en rasjonell og kostnadseffektiv drift.  

9.6.7.8 Forenklingsperspektivet  

Fra det offentliges side, dvs. for staten og kommunene samlet, vil en full rammefinansiering 

av Den norske kirke over statsbudsjettet innebære en betydelig forenkling. Det er ikke mulig å 

kvantifisere de administrative besparelsene for kommunesektoren ved bortfall av 

kommunenes lovfestede ansvar for kirken, men samlet sett vil utvilsomt de administrative 

besparelsene overgå de administrative meroppgavene som staten vil få i form av budsjettering 

og oppfølging av statens overføringer til kirken.  
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På den annen side; ved statlig overtakelse av finansieringen av Den norske kirke kreves det en 

oppbygging av kirkens nasjonale administrasjon, blant annet for utvikling og oppfølging av 

systemer for ressursfordeling til lavere forvaltningsnivåer. Om den samlede administrative 

gevinsten vil være negativ eller positiv på kort sikt, når virkningene for Den norske kirke, 

staten og kommunesektoren ses under ett, er vanskelig å bedømme. Departementet antar 

likevel at det samlede effektiviserings- og rasjonaliseringspotensialet vil være større ved en 

statlig overtakelse av finansieringsansvaret enn om kirken fortsatt har et to-delt 

finansieringssystem gjennom kommune og stat.  

9.6.7.9 Variasjonene i utgiftsoppgavene og kirkens medlemsoppslutning kommunene imellom  

Departementet vil til slutt peke på to særskilte hensyn som kan begrunne avviklingen av et 

lovregulert kommunalt ansvar overfor Den norske kirke: 

I inntektssystemet for kommunene er det ikke korrigert for forskjeller i kommunenes 

lovregulerte utgiftsoppgaver overfor Den norske kirke, heller ikke for forskjeller i 

kommunenes lovregulerte utgiftsoppgaver overfor andre tros- og livssynssamfunn. 

Kommuner med mange kirkebygg og få innbyggere kan da ha en større utgiftsbyrde per 

innbygger enn andre kommuner, jf. foran under punkt 9.2 om den betydelige 

variasjonsbredden i kommunenes utgifter til Den norske kirke målt per innbygger. Det er 

dermed en ulikhet i oppgavebelastningen kommunene imellom, både overfor Den norske 

kirke og andre tros- og livssynssamfunn: Kirkelovens bestemmelser om kommunenes 

utgiftsansvar gjelder i alle tilfeller, uavhengig av for eksempel antallet kirkebygg, antallet 

kirkemedlemmer eller medlemmer av andre tros- og livssynssamfunn i kommunen.  

Departementet vil dessuten peke på at dagens oppgavefordeling mellom staten og 

kommunene kom til i en tid da nær sagt alle innbyggerne i landet var medlemmer av Den 

norske kirke. Statskirkeordningen var særskilt regulert i Grunnloven og rettslig og økonomisk 

nært forbundet til staten. I dag er kirkemedlemmenes andel av befolkningen langt lavere enn 

for noen tiår siden, og Den norske kirke er anerkjent som et selvstendig trossamfunn utenfor 

staten. Avviklingen av statskirkeordningen og den selvstendiggjøringen av Den norske kirke 

som har funnet sted, kan gi grunn til å reise spørsmål om det fortsatt bør være en lovfestet 

plikt for kommunene til å finansiere kirkelige oppgaver, når disse i utgangspunktet bare angår 

de av kommunens innbyggere som er medlemmer av Den norske kirke. Spørsmålet er særlig 

aktualisert i Oslo, hvor nå ca. 50 pst. av innbyggerne står utenfor Den norske kirke. Oslo 

kommunes ansvar overfor Den norske kirke er likevel den samme som i kommuner der nær 

sagt alle innbyggerne er medlemmer av kirken. Kirkens medlemsandel i Oslo er ikke 

representativ for andre kommuner, men situasjonen i Oslo synes likevel å reise spørsmålet om 

kommunene i lov fortsatt bør pålegges et særlig ansvar for Den norske kirke. Ved statlig 

overtakelse av den offentlige finansieringen av Den norske kirke vil denne typen 

problemstillinger, som knytter an til ulikheter i Den norske kirkes medlemsoppslutning i de 

enkelte kommunene, ikke lenger ha noen betydning.  

9.7 Visse spørsmål vedrørende regnskapsføring og merverdiavgift  

Ved endringene i kirkeloven i 2016 ble det bestemt at det nye rettssubjektet for Den norske 

kirke skulle følge regnskapsloven på vanlig måte, om ikke departementet fastsatte andre 

bestemmelser i forskrift. Departementet fastsatte 4. oktober 2016 en slik forskrift, som 

omhandler regnskapsføringen av rettssubjektet Den norske kirkes pensjonsforpliktelser. 
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Behovet for den aktuelle forskriften gjelder fortsatt, og departementet foreslår at den aktuelle 

bestemmelsen i kirkeloven føres videre, med slik ordlyd, jf. lovutkastet § 12:  

For regnskapet til rettssubjektet Den norske kirke gjelder regnskapsloven om ikke 

departementet har fastsatt andre bestemmelser i forskrift. 

Da Den norske kirke ble skilt ut fra staten i 2017, ble det i grunnlaget for statens 

rammetilskudd til kirken tatt hensyn til kirkens utgifter til merverdiavgift. Soknene i Den 

norske kirke er omfattet av momskompensasjonsordningen som gjelder for kommunene.  

Om soknenes virksomhet fortsatt skal finansieres over kommunebudsjettene, antar 

departementet at utgangspunktet vil være at dagens momskompensasjonsordning for soknene 

skal kunne føres videre, selv om soknene i framtiden vil høre inn under regnskapslovens 

bestemmelser og Kirkemøtet skal fastsette nærmere bestemmelser for øvrig om 

regnskapsføring, jf. foran under punkt 9.4.3.  

Om staten overtar finansieringsansvaret for Den norske kirke, vil soknene ikke lenger falle 

inn under den momskompensasjonsordningen som gjelder for kommunene. Spørsmålet er hva 

som i tilfelle skal komme i stedet.  

Tros- og livssynssamfunn som er registrert i Frivillighetsregisteret, jf. lov 29. juni 2007 nr. 88 

om register for frivillig virksomhet, kan få tilskudd under momskompensasjonsordningen for 

frivillige organisasjoner. Den norske kirke har ikke registreringsrett i Frivillighetsregisteret og 

departementet ser det derfor som mer aktuelt at andre løsninger vurderes for soknene. En 

mulig løsning kan være at det i tilskuddet fra staten kompenseres for bortfallet av den 

momskompensasjonsordningen som gjelder for soknene i dag. Et annet alternativ er å utrede 

muligheten for en særskilt kompensasjonsordning for hele Den norske kirke. Departementet 

har ikke sett det som nødvendig eller hensiktsmessig å ta stilling til dette nå. 

9.8 Finansiering av Den norske kirke etter medlemstall 

Etter dagens lovgivning mottar tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke offentlige 

tilskudd etter antallet medlemmer. De offentlige overføringene til Den norske kirke er ikke 

knyttet til kirkens medlemstall. Som nevnt i kapittel 2.1, har kirkens medlemstall økt fra rundt 

3,6 millioner i 1970, da tilskuddsordningen for andre tros- og livssynssamfunn ble innført, til 

nær 3,8 millioner i dag.  

Fra tid til annen blir det reist spørsmål om medlemsutviklingen i Den norske kirke bør være 

bestemmende også for den offentlige støtten til kirken. Departementet har vurdert dette 

særskilt, og spørsmålet kan etter departementets syn langt på vei drøftes uavhengig av 

eventuelle endringer i den økonomiske ansvarsdelingen mellom staten og kommunene på 

kirkens område. 

En finansieringsordning for Den norske kirke der den offentlige finansieringen knyttes til eller 

utmåles etter utviklingen i kirkens medlemstall, innebærer overgang til en regelstyrt 

budsjettering og tilskuddsordning. Etter departementets syn må finansieringsordningene for 

kirken, herunder spørsmålet om en mer regelstyrt budsjettering etter medlemsutvikling, ses i 

lys av grunnlaget og formålet med den offentlige finansieringen av Den norske kirke, slik det 

er redegjort for i kapittel 6 foran om blant annet statens understøttelsesansvar overfor Den 

norske kirke i henhold til Grunnoven § 16.  
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Departementet vil videre peke på at hoveddelen av overføringene fra staten og kommunene til 

Den norske kirke er dimensjonert ut fra relativt klare kostnadsvariabler: Den norske kirke 

forvalter et stort antall kirkebygg, hvorav en stor andel er fredet eller utpekt som 

kulturhistorisk verdifulle. Den norske kirke er landsdekkende. Den er til stede i lokalsamfunn 

over hele landet, og Den norske kirke er organisert gjennom rettslig selvstendige sokn og 

nasjonale kirkelige organer. Kostnadene ved disse strukturelle rammene, som er sentrale 

kjennetegn ved Den norske kirke som folkekirke, er i liten grad påvirket av kirkens 

medlemstall. Dette vanskeliggjør sammenlikningen med hvordan støtten til andre tros- og 

livssynssamfunn utmåles, jf. drøftingene av dette i kapittel 14.  

Departementet viser til dette og mener at de offentlige overføringene til Den norske kirke 

fortsatt bør være basert på en konkret vurdering av kirkens budsjettbehov fra år til år.  

For øvrig kan både staten og kommunene i dag ta hensyn til utviklingen i kirkens medlemstall 

i sin budsjettering av støtten til Den norske kirke. Lovgivningen om det offentlige 

finansieringsansvaret for kirken utelukker ikke denne type hensyn, slik også andre hensyn og 

utviklingstrekk kan påvirke Den norske kirkes utgiftsbehov og ha betydning for utmålingen 

av den offentlige støtten.  

Om kirkens medlemstall skulle inngå som en regelstyrt faktor for utmålingen av offentlige 

tilskudd, på linje med tilskuddsordningen for andre tros- og livssynssamfunn, ville dette ellers 

kunne være en hindring for innføring av en form for medlemskontingent i Den norske kirke, 

jf. omtalen i kapittel 10 nedenfor. En pliktig medlemskontingent vil neppe kunne innføres 

uten at medlemmer i et visst antall velger å melde seg ut av Den norske kirke. Selv om Den 

norske kirke vil få økte inntekter fra en kontingent, vil et bortfall av medlemmer – som følge 

av kontingenten – bety redusert offentlig støtte. Inntekter som Den norske kirke vinner 

gjennom en kontingent, vil med andre ord kunne bli utliknet gjennom reduserte offentlige 

tilskudd. Nettoeffekten for kirken kan da bli marginal eller kanskje negativ. Det vises ellers til 

omtalen i kapittel 21 av livssynsavgift som finansieringsmodell. 
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10. MEDLEMSKONTINGENT I DEN NORSKE KIRKE 

De nordiske folkekirkene, utenom Den norske kirke, har former for medlemsavgift. Blant 

annet i Sverige og Danmark blir folkekirkene i stor grad finansiert gjennom en kirkeskatt. Den 

medlemsbaserte finansieringen i de andre nordiske folkekirkene har sin opprinnelse langt 

tilbake i tid.  

Den norske kirke er så å si fullfinansiert over offentlige budsjetter. Selv om den offentlige 

finansieringen aldri har hatt som mål å finansiere alle deler av kirkens virksomhet, 

representerer andre finansieringskilder, i første rekke frivillige bidrag, en svært begrenset del 

av Den norske kirkes samlede inntekter.  

Statskirkeordningen, slik den tidligere var regulert i Grunnloven, er nå avviklet og Den norske 

kirke er anerkjent som et selvstendig trossamfunn, skilt fra staten. Målet for den videre 

lovgivningen er at Den norske kirke i større grad selv bestemmer sin kirkeordning og på eget 

grunnlag definerer mål og virkemidler for sin virksomhet. Avhengigheten av den offentlige 

finansieringen innebærer at Den norske kirke ikke vil kunne utvikle seg som kirke og 

trossamfunn lenger enn det de offentlige budsjettene gir grunnlag for. I hvert fall på lengre 

sikt er det vanskelig å se at en selvstendiggjort kirke ikke bør ha finansieringsordninger som 

bygger på en form for medlemskontingent ved siden av offentlige bevilgninger. 

Spørsmålet om å innføre medlemsavgift/medlemskontingent i Den norske kirke har vært oppe 

til diskusjon også tidligere. Flertallet i det kirkelige utvalget som i 2002 la fram utredningen 

Samme kirke – ny ordning (Bakkevig I), foreslo innføring av obligatorisk medlemsavgift som 

tillegg til offentlige bevilgninger. Under den kirkelige høringen ble forslaget avvist, også av 

Kirkemøtet 2002.  

Også Gjønnes-utvalget drøftet spørsmålet om medlemsavgift, jf. NOU 2006:2 Staten og Den 

norske kirke. Flertallet gikk under visse forutsetninger inn for at det ble innført et obligatorisk 

medlemsbidrag til finansieringen av de deler av kirkens virksomhet som de offentlige 

bevilgningene ikke er rettet mot.   

Innføring av medlemsavgift ble avvist i den politiske avtalen 10. april 2008 om 

statskirkeordningen (kirkeforliket). I avtalen ble det bestemt at dagens finansieringsordninger 

for Den norske kirke skulle videreføres, og at "[d]ette innebærer at det ikke innføres 

medlemsavgift i Den norske kirke", som det heter i avtalen.  

Departementet ser det ikke som aktuelt å forplikte Den norske kirke til å innføre 

medlemskontingent. Departementet kan ikke se at staten kan pålegge Den norske kirke – eller 

andre tros- og livssynssamfunn – å innføre avgift for sine medlemmer, heller ikke som vilkår 

for å tildele offentlige tilskudd. Dette må Den norske kirke, liksom andre tros- og 

livssynssamfunn, selv ta stilling til, fastsette vilkår for og bestemme innretningen på.  

Det er uklart om Den norske kirke i dag har rettslig adgang til å pålegge kirkemedlemmene å 

betale medlemskontingent. For å unngå tvil foreslår departementet inntatt en lovbestemmelse 

som gir kirken adgang til å innkreve kontingent. Departementets forslag til lovbestemmelse 

lyder, jf. lovutkastet § 12: 

Kirkemøtet kan bestemme at medlemmer av Den norske kirke skal betale medlemskontingent. 
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Om en slik kontingent i tilfelle skal fastsettes som et kronebeløp per medlem, som en prosent 

av medlemmenes skattbare inntekt eller på andre måter, vil det være Kirkemøtet som må ta 

stilling til. Om kontingenten knyttes til medlemmenes skatteevne, reises spørsmålet om staten 

bør bistå i innkrevingen gjennom den alminnelige skatteinnkrevingen, slik tilfellet er i 

Sverige. Departementet ser ikke grunn til å vurdere spørsmålet før Kirkemøtet eventuelt tar 

opp saken.  

Departementet vil for ordens skyld presisere at den foreslåtte lovbestemmelsen stiller 

Kirkemøtet fritt til å bestemme hvordan medlemskontingenten i tilfelle skal fordeles på 

kirkens ulike oppgaver, herunder om kontingenten for eksempel skal gå uavkortet til soknene 

og uten nærmere angivelse av formålet. Også andre måter å innrette eller fordele kontingenten 

på, vil det ligge til Kirkemøtet å bestemme.  

I sammenheng med spørsmålet om medlemskontingent vil departementet peke på de 

begrensninger som i dag gjelder for å ta betaling for kirkelige tjenester. Kirkeloven § 20 har et 

generelt forbud mot å ta betaling ved benyttelse av kirkebygget til gudstjeneste eller annen 

oppbyggelse, og det kan heller ikke – uten i særlige tilfeller – kreves betaling for kirkelige 

handlinger så som dåp, vigsel og gravferd. Departementet mener slike begrensninger fortsatt 

må gjelde. Etter departementets syn vil det være i strid med grunnlaget for den offentlige 

finansieringen av Den norske kirke dersom kirken innfører nye former for brukerbetaling eller 

krever nye avgifter av det enkelte kirkemedlemmet for bestemte tjenester. Departementet 

mener dette er et underliggende vilkår for den offentlige finansieringen av Den norske kirke 

og ser ikke lenger grunn til å regulere dette særskilt i lov.  
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11. KULTURHISTORISK VERDIFULLE KIRKEBYGG 

11.1 Innledning 

Gjennom tusen år har det blitt bygget og utsmykket kirkebygg i alle landsdeler og så å si i alle 

lokalsamfunn. Kirkebygget og kirkekunsten formidler kunnskap om den kristne kulturarven, 

om trosliv og trosskikker gjennom århundrene, om håndverkstradisjoner, byggeskikk, 

materialbruk og skiftende stil- og kunstepoker. Kirkebyggene og deres inventar og 

utsmykning er blant de rikeste kunstskattene landet har. Kirkebygget har dessuten mange 

steder vært det eneste markante offentlige bygget av noen alder. I det førindustrielle Norge 

var kirkebyggene det viktigste møtestedet, både sosialt og religiøst, og er fortsatt mange 

steder det viktigste identitetsmerket for et sted eller for en bydel. Av landets kirkebygg er 

nærmere 1 000 fredet eller utpekt som kulturhistorisk verdifulle. Som eiere av kirkebyggene 

forvalter soknene i Den norske kirke store kulturverdier.  

I høringsnotatet tar departementet opp forslag som innebærer endringer i de rettslige, 

økonomiske og organisatoriske rammene for soknene og Den norske kirke, jf. særlig 

forslagene i kapitlene 8 og 9. Endringer i de strukturelle rammene for Den norske kirke vil 

kunne påvirke forvaltningen av den kulturarven som kirkebyggene representerer. Betydningen 

av de kirkelige kulturminnene, omfanget av dem og de utfordringene som er knyttet til 

forvaltningen av dem, inngår som viktige perspektiver i det lov- og reformarbeidet for Den 

norske kirke som høringsnotatet omhandler.  

Departementet ønsker i dette kapitlet å belyse kirkebyggenes særskilte betydning som 

kulturminner, med en oversikt over antallet fredete og kulturhistorisk verdifulle kirkebygg og 

det etterslepet i vedlikeholdet mange kirkebygg er preget av.  

Det betydelige vedlikeholdsetterslepet er den største utfordringen på kirkebyggfeltet, og det er 

over tid fremmet mange forslag for å styrke vedlikeholdsinnsatsen. Nylig har både 

interesseorganisasjonen for kommunesektoren (KS) og arbeidsgiverorganisasjonen for 

kirkelige virksomheter (KA) i fellesskap fremmet konkrete forslag. Også Riksantikvaren har 

nylig tatt opp forslag om et bevaringsprogram. Departementet har funnet det naturlig å 

referere disse forslagene. De belyser hvordan ulike tiltak kan innrettes og i hvilket omfang. I 

Sverige er de kirkelige kulturminnene omfattet av en kyrkoantikvarisk ersättning. Siden denne 

ordningen ofte blir framholdt som en modell for Norge, er den svenske ordningen nærmere 

presentert. 

Etter departementets syn må en endring i de strategier og tiltak for styrket vedlikehold og 

sikring av kirkebyggene som gjelder i dag, vurderes i lys av de endringene i 

kirkelovgivningen og Den norske kirkes finansieringsordninger som er aktualisert gjennom 

høringsnotatets utkast til ny lov for tros- og livssynssamfunn. Det vises til departementets 

vurderinger til slutt i kapitlet. 

11.2 Norges kirkebygg – kategorier  

I Norge er det i dag 191 kirkebygg fra middelalderen, dvs. som er oppført før reformasjonen i 

1537. Av disse er 158 kirkebygg i stein. 33 kirkebygg er trekirker, hvorav 28 stavkirker.  

Alle kulturminner fra tiden før 1537 er automatisk fredet etter kulturminneloven. Bygninger 

fra tiden før 1650 er også automatisk fredet når Riksantikvaren har erklært bygningen som 

fredet. Av kirkebygg som ble reist i perioden fra 1537 til 1650, er det 24 kirkebygg tilbake, 
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hvorav 19 er erklært fredet. Antallet automatisk fredete kirkebygg er dermed 210. Fem 

kirkebygg bygget etter 1650 som tilhører Den norske kirke, er fredet etter vedtak av 

Riksantikvaren. Også St. Hallvard kirke, som er kirke for St. Hallvard katolske menighet i 

Oslo, er fredet etter vedtak av Riksantikvaren. De fredete kirkebyggene er underlagt strenge 

restriksjoner ved restaurering, ombygging m.m. Slike endringer skal alltid forelegges 

antikvariske myndigheter for godkjenning. 

Også mange av kirkebyggene oppført etter 1650 er regnet som kulturhistorisk verdifulle, selv 

om de ikke er fredet. Av de nær 1 630 kirkebyggene som tilhører Den norske kirke, er nær 1 

000 kirkebygg enten fredet eller vurdert av Riksantikvaren som kulturhistorisk særlig 

verdifulle. Dette gir følgende oppstilling: 

 

Kirkebygg Antall 

Stavkirker 28 

Middelalderkirker 163 

Kirkebygg fra tiden 1537–1650 24 

Kulturhistorisk verdifulle kirker fra tiden etter 1650 744 

Vedtaksfredete kirkebygg oppført etter 1650 5 

 

For å ivareta kulturminnevernet er det i rundskriv T-3/2000 Forvaltning av kirke, kirkegård 

og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø gitt retningslinjer for behandling av 

byggesaker m.m. som berører kulturhistorisk verdifulle kirkebygg. Tidligere rundskriv regnet 

alle kirkebygg eldre enn 90 år for å ha antikvarisk verdi. Etter rundskriv T-3/2000 skal planer 

om ombygging eller utvidelse av kirkebygg som er kulturhistorisk verdifulle, alltid forelegges 

Riksantikvaren. Det samme gjelder ved anskaffelse og avhendelse av inventar og utstyr av 

vesentlig betydning for kirkebyggets interiør. Rundskrivet regner alle kirkebygg oppført i 

perioden 1650–1850, om lag 300 kirkebygg, som kulturhistorisk verdifulle, men også mange 

kirkebygg oppført etter 1850 er regnet som kulturhistorisk verdifulle (listeførte kirkebygg), i 

alt om lag 440 kirkebygg.  

Det er ikke bare eldre kirkebygg som regnes som kulturhistorisk verdifulle. Også kirkebygg 

fra nyere tid er utpekt som kulturhistorisk verdifulle. Det avgjørende for utvelgelsen er at de 

er særlig interessante som arkitektoniske eller kulturhistorisk verdifulle representanter for sin 

tid. Tromsdalen kirke (Ishavskatedralen) fra 1965 er blant kirkebyggene i nyere tid som er 

regnet som kulturhistorisk verdifull. Den fredete St. Hallvard kirke er fra 1966. 

11.3 Istandsettingsbehov 

Gjennom Riksantikvarens stavkirkeprogram 2001–2015, som innebar en systematisk 

istandsetting av alle stavkirkene, er stavkirkene nå brakt opp på et ordinært vedlikeholdsnivå. 

For de 28 stavkirkene kostnadsberegnet Riksantikvaren i 2005 at istandsettingsbehovet var på 

rundt 60 mill. kroner. Istandsettingen og sikringen av stavkirkene, som har vært fullt ut 

finansiert av staten, har kostet rundt 130 mill. kroner, dvs. rundt 5 mill. kroner for hver kirke.  

For alle kirkebyggene, også for de kulturhistorisk verdifulle, kan det være betydelige 

variasjoner kirkebyggene imellom når det gjelder omfanget av vedlikeholdsetterslep og 

istandsettingsbehov. Noen kirkebygg har vært godt vedlikeholdt, andre krever betydelige 
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investeringer for å bli brakt opp på et ordinært vedlikeholdsnivå. Det foreligger ingen samlet 

eller ajourført oversikt over istandsettingsbehovet. I 2005 anslo Riksantikvaren at det ville 

koste rundt 3,2 mrd. kroner å bringe disse kirkebyggene opp på et ordinært vedlikeholdsnivå, 

inklusive brannsikring og istandsetting av kirkebyggenes inventar og utsmykning. Med 

utgangspunkt i hva stavkirkeprogrammet har kostet, sammenliknet med Riksantikvarens 

anslag i 2005, gir dette et revidert kostnadsanslag på henimot 7 mrd. kroner for istandsetting 

av alle de kulturhistorisk verdifulle kirkebyggene.  

Tildelingene fra rentekompensasjonsordningen for istandsetting av kirkebygg viser at det er 

investert rundt 3,5 mrd. kroner i kirkebyggene i årene 2005–2016. Tilstandsundersøkelser av 

kirkebyggene det siste tiåret gir en indikasjon på at vedlikeholdsetterslepet ikke har blitt større 

siden Riksantikvarens beregninger i 2005, men heller ikke mindre. KA, som regelmessig 

foretar tilstandsundersøkelser, anslår at istandsettingsbehovet for alle kirkebyggene som 

tilhører Den norske kirke, inklusive standardforbedringer, er på godt over 10 mrd. kroner, jf. 

omtalen av kirkebyggene i kapittel 9.5.   

11.4 Forslag fra KS, KA og Riksantikvaren om bevaringsprogrammer 

Med bakgrunn i det betydelige vedlikeholdsetterslepet som foreligger, har det gjennom årene 

fra ulike hold vært tatt opp forslag for å sikre at de kulturhistorisk mest verdifulle 

kirkebyggene blir satt i stand. De fleste av forslagene innebærer at staten påtar seg et større og 

mer direkte økonomisk ansvar for sikring og vern av kirkebygg av særlig kulturhistorisk 

betydning.  

Interesseorganisasjonen for kommunesektoren (KS) og arbeidsgiverorganisasjonen for 

kirkelige virksomheter (KA) har nylig foreslått tilskuddsordninger over statsbudsjettet til 

istandsetting av et utvalg kulturhistorisk verdifulle kirkebygg. Også Riksantikvaren har nylig 

fremmet forslag om økt statlig medvirkning for bevaring av de mest verdifulle kirkebyggene. 

Forslagene fra KS, KA og Riksantikvaren er kort gjennomgått i det følgende.  

11.4.1 Forslag fra KS og KA  

KS og KAs forslag om et bevaringsprogram for sikring av et utvalg kulturhistorisk verdifulle 

kirkebygg ble tatt opp i et fellesbrev 27. mai 2016 til Kulturdepartementet. Som bakgrunn ble 

det vist til Stortingets anmodningsvedtak fra 2015 om kirkebygg, jf. omtalen i kapittel 3.5 

foran.  

KS og KA foreslår at det etableres en statlig tilskuddsordning som innrettes mot alle 

steinkirker fra middelalderen og fredete etter-reformatoriske kirkebygg. KS og KA mener at 

tilskuddsordningen også bør omfatte et utvalg på rundt 250 kirkebygg av de øvrige 

kulturhistorisk verdifulle kirkebyggene. Utvalget av disse 250 kirkebyggene bør gjøres etter 

anbefalinger fra Riksantikvaren. Etter forslaget vil tilskuddsordningen omfatte i alt rundt 440 

kirkebygg, stavkirkene unntatt. 

KS og KA mener ordningen bør bekrefte det lokale ansvaret for kirkebyggene, og foreslår at 

kravet til lokal egenfinansiering settes til 1/3 av kostnadene for å bringe kirkebygget opp til et 

forsvarlig vedlikeholdsnivå. Brannsikring og andre sikringstiltak bør inngå i kostnadene, 

likeså tiltak for tilrettelegging av personer med funksjonsnedsettelser. Annen oppgradering 

eller standardheving av byggene kan holdes utenom. KS og KA anbefaler at 

bevaringsprogrammet søkes gjennomført for alle kirkebyggene innen 8–10 år.  
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KS og KA har ikke opplyst hva de samlede kostnadene ved et slikt bevaringsprogram antas å 

være. 

11.4.2 Riksantikvarens forslag om bevaringsprogram 

I brev 30. august 2016 til Klima- og miljødepartementet tok Riksantikvaren opp forslag om et 

særskilt bevaringsprogram for alle kirkebygg som er oppført før 1650, stavkirkene unntatt. 

Riksantikvaren anslår et istandsettingsbehov på i snitt 15 mill. kroner for hvert kirkebygg. 

Dette gir en samlet kostnad på rundt 2,8 mrd. kroner når antallet kirkebygg er 187, jf. 

oversikten foran. 

Etter Riksantikvarens forslag bør bevaringsprogrammet omfatte istandsetting av 

kirkebygningene, inklusive kirkeinteriør m.v., samt brannsikring. Riksantikvaren foreslår at 

staten finansierer halvparten av programmets kostnader, mens den andre halvparten dekkes 

gjennom kommunal finansiering. Riksantikvaren foreslår en årlig bevilgningsramme fra 

statens side på 100 mill. kroner, og mener det da vil være realistisk at kirkebyggene er 

istandsatt innen 2030.  

Riksantikvaren foreslår i tillegg en statlig tilskuddsordning med en årlig ramme på 100 mill. 

kroner til istandsetting av øvrige verneverdige kirkebygg. Riksantikvaren mener at 

antikvariske myndigheter i samarbeid med kirkelige instanser bør kunne utarbeide en 

rådgivende prioriteringsliste for hvilke kirkebygg i denne kategorien som bør istandsettes 

først.  

Riksantikvaren foreslår at en del av tilskuddsrammene går til å etablere ordninger som sikrer 

et systematisk tilsyn og vedlikehold av kirkebyggene. 

11.5 Den kyrkoantikvariska ersättningen i Sverige 

Som nevnt blir den kyrkoantikvariske ersättningen i Sverige, som kom til under stat–kirke-

reformen i Sverige ved årtusenskiftet, ofte framholdt som en egnet modell også i Norge. Blant 

andre Gjønnes-utvalget, jf. NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke, pekte på den svenske 

ordningen som aktuell også for Norge.  

Med bakgrunn i avtale mellom staten og Svenska kyrkan har den svenske staten de siste 15–

20 årene gradvis trappet opp en årlig bevilgning til Svenska kyrkan til sikring og bevaring av 

den kulturarven som kirken forvalter i form av kirkebygninger, kirketomter, kirkeinventar og 

gravplasser. Avtalen kom i stand som følge av de nye relasjonene mellom staten og Svenska 

kyrkan, iverksatt i år 2000, da det måtte avklares hvordan det svenske samfunnet skulle kunne 

sikre at den kulturarven som kirkebyggene og kirkekunsten representerer, ble bevart også for 

framtiden. Dersom ansvaret for å sikre disse verdiene skulle ligge til Svenska kyrkan alene, 

gjennom kirkemedlemmenes kirkeskatt, ville Svenska kyrkan få et ansvar som kollektivt 

tilhører det svenske samfunnet. Sverige har rundt 3 400 kirkebygg, hvorav 3 000 er regnet 

som kulturhistorisk verdifulle.  

Den kyrkoantikvariske ersättningen omfatter alle kirkebygg som er oppført før 1940 – i alt 3 

000 kirkebygg – og er en kompensasjon – ersättning – for det ansvaret Svenska kyrkan har 

for å bevare kulturverdiene. Det som skal kompenseres, er kulturhistorisk begrunnede 

kostnader ved sikring og bevaring av de kirkelige kulturminnene. De siste årene har den 

statlige bevilgningen til ordningen ligget fast på 460 mill. SEK og utgjør rundt ¼  av 
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totalutgiftene for kirkebyggenes vedlikehold og investeringer ellers. De resterende ¾ dekkes 

av kirkemedlemmenes kirkeskatt.  

De kirkelige kulturminnene har et særskilt vern i den svenske kulturminnelovgivningen. I alle 

saker som berører de kirkelige kulturminnene, har både länsstyrelsen (fylket i Norge) og det 

svenske Riksantikvarembetet særskilt myndighet, blant annet med hensyn til godkjenning av 

restaureringsarbeider, ombygginger m.m. Disse instansene skal konsulteres ved fordelingen 

av den kyrkoantikvariske ersättningen på ulike prosjekter.  

De enkelte forsamlingene i Svenska kyrkan (som svarer til soknene/menighetene i Den norske 

kirke) søker hvert år sitt stift (bispedømme i Norge) om tildeling fra den kyrkoantikvariske 

ersättningen. I samråd med länsstyrelsen vurderer stiftet søknadene og sender sin anbefaling 

til kyrkostyrelsen i Svenska kyrkan. På bakgrunn av søknadene som er kommet inn og etter 

samråd med Riksantikvaren, foretar kyrkostyrelsen en rammetildeling fra den 

kyrkoantikvariske ersättningen til de enkelte stiftene. I samråd med länsstyrelsen fordeler 

stiftene den tildelte rammen til prosjekter/tiltak som forsamlingene har søkt om midler til.  

Hvert år avgir Svenska kyrkan en rapport til det svenske kulturdepartementet om bruken av 

midlene fra den kyrkoantikvariske ersättningen. Hvert femte år skal Svenska kyrkan gi en mer 

omfattende redegjørelse til Kulturdepartementet om status for de kirkelige kulturminnene, 

hvilke utfordringer som er på feltet m.m. 

Alle kirkebyggene i Svenska kyrkan regnes i dag for å ha et ordinært vedlikeholdsbehov. 

11.6 Departementets vurderinger 

Kirkebyggene er en sentral del av den norske kulturarven og står i Norge i en særstilling som 

kulturminner. Ivaretakelsen av kirkebyggenes og kirkekunstens betydning som kulturminner 

er en forpliktelse som påhviler det norske samfunnet. Den kulturarven som kirkebyggene og 

kirkekunsten representerer, er en verdi som i egentlig forstand tilhører alle, selv om 

eiendomsretten ligger til soknene i Den norske kirke.  

Manglende vedlikehold over lang tid har medført at kirkebyggene og deres inventar og 

utsmykning mange steder er i dårlig stand. Blant annet fra kirkelig og kommunalt hold har det 

vært framholdt at staten bør ta et større ansvar for kirkebygg med særlig kulturhistorisk verdi, 

og Stortinget har i 2015 bedt regjeringen utarbeide en forsterket strategi for ivaretakelsen av 

de mest verdifulle kirkebyggene og vurdere mulighetene for å iverksette 

bevaringsprogrammer etter mønster av stavkirkeprogrammet.  

Etter dagens kirkelovgivning er det kommunene som har det økonomiske ansvaret for 

kirkebyggenes drift og vedlikehold, mens soknene, representert ved det kirkelige fellesrådet i 

kommunen, har forvaltningsansvaret. Både kommunen og kirken har dermed ansvaret for 

kirkebyggene. Når kirkebyggene ikke er vedlikeholdt like godt alle steder, kan årsakene være 

mange og ulike: den enkelte kommunes økonomiske situasjon og prioritering av 

kirkebyggenes vedlikehold, forholdet mellom antallet kulturhistorisk verdifulle kirkebygg i 

kommunen og kommunens størrelse/økonomi, de kirkelige fellesrådenes forvaltning og 

prioritering ved bruken av de kommunale rammetilskuddene m.m. Også svak bygningsfaglig 

kompetanse lokalt og ufullstendige bygningstekniske undersøkelser kan være 

forklaringsfaktorer. Slike sammenhenger er ikke entydige og det er vanskelig å peke på hvilke 

faktorer som har vært mest avgjørende for at mange kirkebygg i dag preges av å ha vært 

mangelfullt vedlikeholdt over lang tid. I en undersøkelse Riksrevisjonen gjorde i 2009/2010 
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om kirkebyggenes vedlikehold, jf. Dok. 3:10 (2010–2011) Riksrevisjonens undersøking av 

vedlikehald og sikring av kyrkjebygg, fant ikke Riksrevisjonen noen klar sammenheng 

mellom tilstanden på kirkebyggene og variablene for kirkebyggtetthet, kommuneøkonomi 

eller kommunestørrelse.  

Forvaltnings- og finansieringsansvaret for kirkebyggene er i dag en integrert del av 

lovgivningen for Den norske kirke. Departementet tar i dette høringsnotatet opp forslag om 

vesentlige endringer i denne lovgivningen, og reiser dessuten spørsmålet om kommunenes 

finanseringsoppgaver overfor kirken bør overtas av staten. De rettslige, økonomiske og 

organisatoriske forutsetningene for kirkebyggenes forvaltning og finansiering vil dermed 

kunne bli andre enn i dag.  

I kapittel 8 og 9 redegjør departementet for forslag som har virkninger blant annet for 

forvaltningen og finansieringen av kirkebyggene, også for de kulturhistorisk verdifulle 

kirkebyggene. Blant annet tar departementet opp forslag som medfører at Den norske kirke 

får myndighet til selv å bestemme hvilke kirkelige organer som i framtiden skal ha ansvaret 

for den bygningsmessige forvaltningen. Som nevnt er dette i dag et ansvar for det kirkelige 

fellesrådet i kommunen. Hvilket organ for soknene (kirkebyggets eier) som i framtiden skal 

ha forvaltningsansvaret, vil etter departementets forslag bestemmes av Kirkemøtet. Det er 

departementets syn at organisatoriske endringer av kirkebyggforvaltningen kan være et viktig 

strategisk grep for en bedre forvaltning og sikring av kirkebyggene, også av de kirkebyggene 

som er særskilt omtalt i Stortingets anmodningsvedtak fra 2015. Det vises til nærmere omtale 

av kirkebyggene under punkt 9.5.  

Det er videre departementets syn at forslag om endringer som kan bidra til et styrket 

vedlikehold av kirkebyggene, må ha for øye at kommuner og kirkeeiere i ulike grad har sørget 

for å holde byggene vedlike, og at uklarheter i ansvarsforholdene overfor kirkebyggene kan 

bidra til å svekke vedlikeholdsinnsatsen. Dette har vært bestemmende for statens innsats på 

kirkebyggfeltet til nå, og bør tas hensyn til også i framtiden. Statens særskilte innsats har de 

siste 10-15 årene i første rekke vært knyttet til rentekompensasjonsordningen for kirkebygg 

og oppbyggingen av et fagmiljø for kirkebygg i KA. Styrking av kommuneøkonomien har 

vært blant de viktigste generelle virkemidlene.  

De strategier og tiltak som i dag gjelder for å sikre kirkebyggene som kulturminner, bygger på 

den lovgivning og de finansieringsordninger som gjelder for Den norske kirke i dag. Ved de 

forslagene som tas opp i dette høringsnotatet, vil de grunnleggende rammevilkårene for Den 

norske kirke kunne bli endret. Som nevnt vil forslag som berører kirkens organisering av sine 

oppgavefelt, kunne bidra til å styrke innsatsen blant annet overfor kirkebyggene. Generelt må 

en ytterligere forsterking av strategier og tiltak baseres på og innordnes etter de endringene i 

lovgivningen som nå er aktualisert og legges fram for høring. Ikke minst spørsmålet om staten 

bør ta over det fulle finansieringsansvaret for Den norske kirke eller om kommunenes 

lovregulerte ansvar på kirkens område bør føres videre, vil ha betydning for kirkebyggfeltet. 

Departementet har drøftet dette mer utførlig i kapittel 9.6 og det vises til drøftingene der.  
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12. OPPLYSNINGSVESENETS FOND OG EIERSKAPSSPØRSMÅLET 

12.1 Innledning 

Ved reformasjonen ble deler av kirkens eiendommer lagt inn under Kongen. Disse ble senere i 

stor grad solgt videre. Eiendommer som lå til det enkelte presteembetet – prestegårdene – ble 

imidlertid beholdt som inntektsgrunnlag for prestene helt fram til nyere tid. I 1814 fikk disse 

eiendommene – det benefiserte godset – et særskilt vern i Grunnloven. Eiendommene skulle 

holdes adskilt fra statens eiendeler og forbeholdes "geistlighetens beste og opplysningens 

fremme". Opplysningsvesenets fond ble dannet av disse eiendommene ved lov i 1821. Fondet 

har i alle år vært forvaltet av departementet med ansvaret for kirkesakene. Først i 2001 ble de 

løpende forvaltningsoppgavene skilt ut og lagt til et eget forvaltningsorgan under 

departementet.  

Gjennom årene har deler av fondets opprinnelige eiendommer blitt solgt, men prestegårdene 

har inntil nylig vært beholdt i fondets eie, oftest som forpaktningsbruk. Fra midten av 1980-

tallet til slutten av 1990-tallet ble et stort antall gårder solgt, fortrinnsvis til forpakteren. 

Salgssummene ble plassert i finansmarkedene.  

Fondets eiendommer hadde en beregnet verdi på ca. 2,9 mrd. kroner ved utgangen av 2016. 

Finanskapitalen var på ca. 1,8 mrd. kroner. Ifølge Grunnloven kan fondets grunnkapital ikke 

brukes opp. Grunnkapitalen var verdsatt til rundt 3,5 mrd. kroner ved utgangen av 2016.   

Fondet er en ren formuesmasse uten egen organisasjon eller ansatte. Fondet er et eget 

rettssubjekt, ofte betegnet som en stiftelsesliknende innretning. Kongen har i alle år utøvd 

eierrettighetene. Spørsmålet om det underliggende eierskapet har vært omstridt i snart to 

hundre år. Med de bestemmelser om forvaltningen som følger av Grunnlovens bestemmelser, 

har spørsmålet om eierskapet hatt liten praktisk betydning. 

Når departementet i dette høringsnotatet tar opp forslag om ny lovgivning og nye 

finansieringsordninger for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn, mener 

departementet det er grunn til å avklare eierskapet til Opplysningsvesenets fond. Ved en slik 

avklaring vil det også være mulig å ta stilling til om fondet i framtiden bør forvaltes som nå, 

eller om det bør gjøres endringer.  

Departementet har bedt Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet om å utrede 

eierskapsspørsmålet. Lovavdelingens uttalelse forelå ved brev 23. mars 2017 til 

Kulturdepartementet. Lovavdelingen framholdt i en uttalelse fra 2000 at staten må regnes å ha 

det underliggende eierskapet til fondet. Lovavdelingen er kommet til samme konklusjon nå. 

12.2 Om Opplysningsvesenets fond  

12.2.1 Lovgrunnlaget og forvaltningsordningen  

Opprinnelsen til fondet går tilbake til tiden før reformasjonen i Norge i 1537. Kirken hadde da 

betydelige jordeiendommer. Dette var dels bispe- og klostergods, dels eiendommer som 

tilhørte det enkelte kirkebygget, som i eldre tid ble regnet som en form for selveiende stiftelse. 

Kirkelige eiendommer som lå til det enkelte presteembetet, skulle tjene til underhold for 

presten. Prestegården var sentralt plassert i bygda, ofte i nær tilknytning til kirkestedet, og 

kunne omfatte betydelige jordbruksarealer, skog og annen utmark. 
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Ved reformasjonen ble bispe- og klostergodset overtatt av Kongen, etter hvert også inntekter 

fra eiendommer som tilhørte kirkebyggene. Mye av kirkegodset ble solgt til inntekt for 

kronen, og på 1700-tallet ble også mange av kirkebyggene med tilhørende eiendommer solgt 

til private. Prestegårdene var imidlertid i det vesentlige intakt i 1814. Det er disse 

eiendommene som gjennom bestemmelsene i Grunnloven § 106 første punktum (nå § 116) 

fikk et grunnlovsvern i 1814. Bestemmelsen lyder: 

Så vel kjøpesummer som inntekter av det gods som er benefisert geistligheten, skal bare 

anvendes til geistlighetens beste og til opplysningens fremme. 

Eiendommene ble nærmere regulert i lov 20. august 1821 angaaende det beneficerede Gods. 

Med denne loven ble Opplysningsvesenets fond dannet, bestående av de eiendommene som 

Grunnloven § 106 omtalte som det benefiserte godset, dvs. prestenes embetsgårder med 

tilhørende eiendommer. 

På 1800- og 1900-tallet var en rekke forhold vedrørende prestegårdene regulert ved detaljerte 

bestemmelser i særlovgivning. Etter hvert var mange av bestemmelsene blitt foreldet. En 

sanering og forenkling av særlovgivningen kom ved lov 7. juni 1996 nr. 33 om 

Opplysningsvesenets fond. Loven er kort og av rammekarakter. På sentrale områder 

videreførte loven gjeldende rett, blant annet bestemmelsene om at Kongen forvalter fondet og 

at fondet har en rettslig selvstendig stilling. Et viktig motiv ved lovendringene var å oppheve 

legale bindinger som hindret en effektiv og mer forretningsorientert forvaltning av fondet. 

Kongens myndighet over fondet er delegert til Kulturdepartementet. Den operasjonelle 

forvaltningen har siden 2001 vært lagt til et forvaltningsorgan med eget styre oppnevnt av 

departementet. Forvaltningsorganet har nær 70 ansatte og et driftsbudsjett i 2017 på rundt 85 

mill. kroner.  

Nærmere bestemmelser om forvaltningen av fondet er fastsatt av departementet i 

Hovedinstruks for forvaltningen av Opplysningsvesenets fond. Instruksen trekker opp rammer 

og retningslinjer for fondets forvaltning og for styrets oppgaver og fullmakter.  

Opplysningsvesenets fond og forvaltningsorganet for fondet er to rettslig adskilte størrelser. 

Forvaltningsorganet er en statlig virksomhet og i det store og hele underlagt de vanlige 

bestemmelsene for forvaltningsorganer i staten. Utgiftene til forvaltningsorganet dekkes av 

fondet gjennom refusjon til statskassen.   

12.2.2 Fondets økonomiske stilling 

Siden 1821 er fondets eiendomsverdier for en del utviklet ved fradelinger og salg av grunn fra 

de opprinnelige eiendommene. Fondet har gjennom årene også kjøpt eiendommer, blant annet 

presteboliger, skogteiger m.m. Betydelige tomtearealer er festet bort til bolighus eller 

næringsformål. På prestegårdene har bolighuset vært benyttet som tjenestebolig for presten, 

mens gården ellers ofte har vært under forpaktning. Jordbruksarealer som ikke tilhørte et 

forpaktningsbruk, har vært utleid som tilleggsjord til private eller forvaltet som jordleiebruk. 

Fondets skoger ble i mange år forvaltet av Direktoratet for statens skoger, senere Statskog SF. 

Gjennom salg av prestegårdene til forpakterne fra midten av 1980-tallet og utover på 1990-

tallet – etter fradeling av presteboligen – er det nå få prestegårder som er under forpaktning (i 

alt 25). Disse er beholdt i fondets eie fordi de representerer en særskilt kirke- og 
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kulturhistorisk verdi. Flere steder ligger den gamle prestegården og kirkebygget tett ved 

hverandre og framstår som en enhet i kulturlandskapet.  

Fondet har i dag eiendommer i de fleste av landets kommuner, fordelt på presteboliger, jord- 

og skogbrukseiendommer, festetomter, næringseiendommer og kontoreiendommer. Det 

samlede arealet er på ca. 900 000 dekar, hvorav rundt halvparten er produktiv skog. Under 

fondet er det rundt 130 jordleiebruk. Fondet har nær 7 000 festekontrakter, hvorav de fleste 

gjelder festetomter til boligformål. Fondets bygningsmasse har et samlet bruttoareal på 252 

000 m2, fordelt på godt over 1 400 bygninger (boliger, driftsbygninger, stabbur m.m.). Et 

stort antall bygninger har kulturhistorisk verdi. 312 bygninger er fredet. Fondet er landets nest 

største eier av fredete bygg.  

Jordleiebrukene, forpaktningsbrukene, presteboligene og andre eiendommer gir lav årlig 

inntjening. Skogen driftes omtrent i balanse. Driften og vedlikeholdet av bygningsmassen 

koster hvert år langt mer enn hva eiendommene gir av løpende inntekter. Eiendommer er 

aktuelle for salg om de ikke representerer et potensiale for verdiøkning og økte inntekter, for 

eksempel gjennom omregulering av tomter, inntekter ved utleie/salg av fallrettigheter, jakt- og 

fiskerettigheter, utnytting av mineralforekomster m.m.  

Fra midten av 1980-tallet ble festere av boligtomter gitt anledning til å innløse tomten. Salget 

av prestegårdene og innløsningen av festetomter innebar at fondets finanskapital økte 

betydelig gjennom 1980- og 1990-tallet. Finanskapitalen ble fra 1990 investert i verdipapirer. 

Som følge av finansmarkedenes utvikling fram til finanskrisen i 2008, ga finanskapitalen god 

avkastning i årene 1990–2007. Ved finanskrisen fikk fondet betydelige tap på sine 

investeringer.  

For å motvirke fondets avhengighet av finansinntektene har det i flere år vært arbeidet 

systematisk med verdiskaping og bedre utnyttelse av de verdiene som fondets eiendommer 

representerer. Gjennom en mer aktiv eiendomsforvaltning er det tatt initiativ til omregulering 

av tomter og deltakelse i utbyggingsprosjekter til blant annet bolig-, nærings- og 

småkraftformål. Under fondet er det dannet datterselskaper, blant annet innen skog og 

småkraft, som på forretningsmessige vilkår utvikler kommersielle satsinger.  

Etter loven om fondet skal fondets avkastning benyttes til å dekke fondets egne utgifter 

(forvaltningskostnader, drift og vedlikehold av fondets bygningsmasse m.m.). Avkastningen 

kan også tilføres fondets grunnkapital, avsettes til disposisjonsfond som fri egenkapital eller 

gis til kirkelige formål. Fondets bidrag til Den norske kirke omfatter verdien for Den norske 

kirke av de tjenesteboligene som prestene benytter, dels av det finansielle tilskuddet til Den 

norske kirke. Det finansielle tilskuddet var på ca. 50 mill. kroner i 2016. I 

beregningsgrunnlaget i 2017 for statens tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den 

norske kirken inngikk bidraget fra fondet til Den norske kirke med 107 mill. kroner.  

Resultatene for fondet de seneste årene har vært negativ. Det negative resultatet har vært 

dekket av den frie egenkapitalen (disposisjonsfondet), som er en buffer ved sviktende 

inntekter. Disposisjonsfondet var på 94 mill. kroner ved utgangen av 2016.  

Fondets bygningsmasse er preget av et betydelig vedlikeholdsetterslep. Det samme gjelder de 

kulturhistorisk verdifulle eiendommene. Etterslepet har bygget seg opp gjennom lang tid. Som 

følge av fondets svake resultater de seneste årene, har det ikke vært økonomisk grunnlag for å 

hente inn etterslepet på vedlikeholdet av bygningsmassen. Det samlede istandsettingsbehovet 
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er beregnet å være på flere hundre millioner kroner, hvorav en stor del gjelder de 

kulturhistorisk verdifulle eiendommene. 

Selv om eiendomsforvaltningen årlig driftes med betydelige underskudd, har de 

underliggende eiendomsverdiene hatt en økning i takt med eiendomsprisene ellers. Verdien av 

eiendommene er en del av grunnkapitalen. Om verdiene realiseres ved salg, skal salgssummen 

legges til grunnkapitalen i tråd med Grunnloven § 116. Fondet kan av samme grunn heller 

ikke selge eiendommer til lavere pris enn markedspris (eller konsesjonspris) eller tilby 

festeavgifter og innløsningspriser for boligtomter som er lavere enn det som følger av 

tomtefesteloven og den enkelte festekontrakten.  

Som følge av avviklingen i 2015 av tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene i Den 

norske kirke, vil antallet presteboliger som fondet bærer utgiftene ved, etter hvert bli færre. I 

årene framover vil mange boliger bli solgt. Boliger med særlig kulturhistorisk verdi er 

aktuelle å beholde i fondets eie og fortsatt tilby som prestebolig. I rekrutteringssvake områder 

har fondet et ansvar for å sørge for bolig til presten, men da på vanlige utleievilkår. Det vil gå 

tid før avviklingen av prestenes boplikt og reduksjonen i antallet presteboliger vil gi 

vesentlige positive bidrag til fondets resultat.  

Opplysningsvesenets fond skal være selvfinansierende, dvs. at fondet ved sine egne inntekter 

skal drifte og vedlikeholde fondets eiendommer og selv bære utgiftene til sin forvaltning. 

Forvaltningskostnadene, kostnadene ved istandsetting og vedlikehold av bygningsmassen og 

de årlige overføringene til Den norske kirke er blant de viktigste kostnadselementene. 

Festeinntektene og finansinntektene er fondets viktigste inntektskilder.  

Formålet med fondets investeringer i småkraft og andre eiendomsutviklingsprosjekter er å 

oppnå en mer forutsigbar og sikker årlig inntjening enn det plasseringen i raskt skiftende 

finansmarkeder kan gi. Først på lengre sikt ventes investeringene å styrke fondets økonomiske 

bæreevne.  

12.3 Eierskapsspørsmålet  

12.3.1 Bakgrunn 

I snart 200 år har spørsmålet om eierskapet til Opplysningsvesenets fond vært regnet som et 

rettslig uavklart spørsmål. I en omfattende uttalelse 23. november 2000 konkluderte 

Lovavdelingen med at det måtte anses som sikkert at staten er eier av fondet. Konklusjonen 

ble bestridt av flere. I NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke (Gjønnes-utvalget) framholdt 

flertallet at spørsmålet neppe kunne avgjøres som et rent rettslig spørsmål, men gjennom 

politiske vedtak. 

Opplysningsvesenets fond og eierskapsspørsmålet ble ikke berørt i avtalen 10. april 2008 

mellom de politiske partiene på Stortinget om statskirkeordningen (kirkeforliket). I St.meld. 

nr. 17 (2007–2008) Staten og Den norske kirke, som ble lagt fram med bakgrunn i 

kirkeforliket, uttalte departementet: 

Departementet er enig i at spørsmålet om den framtidige eiendomsretten til 

Opplysningsvesenets fond må vurderes dersom statskirkeordningen avvikles og at dette 

spørsmålet da vil bli avklart politisk. Departementet kan ikke se at det er grunn til å ta 

spørsmålet opp til vurdering nå. 
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Eierskapet til Opplysningsvesenets fond ble tatt opp i forbindelse med utskillingen av Den 

norske kirke fra staten 1. januar 2017. Departementet mente imidlertid at det ikke var 

nødvendig, heller ikke hensiktsmessig, å ta stilling til spørsmålet i forbindelse med 

omdanningen av Den norske kirke til eget rettssubjekt. Kirkemøtet 2015 hadde ikke 

innvendinger til dette, men viste til Kirkemøtet 2006 som uttalte: "Kirkemøtet betrakter 

Opplysningsvesenets fond som et kirkelig fond som overføres til Den norske kirke."  

I lovproposisjonen om omdanningen av Den norske kirke til eget rettssubjekt, jf. Prop. 55 L 

(2015–2016), uttalte departementet (side 50): 

I arbeidet med en helhetlig lov for alle tros- og livssynssamfunn og finansieringsordningene for 

Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn, jf. pkt. 2.6, tar departementet sikte på å ta 

opp eierskapsspørsmålet vedrørende Opplysningsvesenets fond.  

12.3.2 Lovavdelingens uttalelse 23. mars 2017 om eierskapsspørsmålet  

12.3.2.1 Eierskapet 

I tråd med det som ble varslet i Prop. 55 L (2015–2016), jf. ovenfor, har Lovavdelingen i 

Justis- og beredskapsdepartementet etter anmodning fra Kulturdepartementet uttalt seg om 

eierskapsspørsmålet vedrørende Opplysningsvesenets fond. Lovavdelingen ble bedt om å 

vurdere om staten fortsatt må regnes som eier av fondet, slik Lovavdelingen hadde kommet til 

ved sin uttalelse i 2000, eller om Den norske kirke er fondets eier når kirken fra 1. januar 

2017 kom i posisjon (som eget rettssubjekt) til å eie. Lovavdelingen ble også bedt om å 

vurdere om Opplysningsvesenets fond er en fullt ut selveiende formuesmasse som ingen 

hadde et eierskap til, eller om spørsmålet om eierskap er rettslig uavklart. 

Lovavdelingen ble videre bedt om å vurdere hvilke muligheter og rettslige skranker som 

forelå for å gi Den norske kirke ansvaret for å forvalte Opplysningsvesenets fond, enten i 

egenskap som eier eller som representant for eier, og hvilke virkninger dette i tilfelle ville ha i 

lys av kravet i Grunnloven § 16 om likebehandling av alle tros- og livssynssamfunn.  

Lovavdelingens uttalelse i saken forelå ved brev til Kulturdepartementet 23. mars 2017. 

Uttalelsen er tilgjengelig på Justis- og beredskapsdepartementets nettsider.  

Spørsmålet om eierskapet til Opplysningsvesenets fond ble utførlig gjennomgått av 

Lovavdelingen i uttalelsen fra 2000, der Lovavdelingen utelukket at kirken kunne ha 

eiendomsrett til fondet. Lovavdelingens uttalelse 23. mars 2017 gjennomgår spørsmålet på ny, 

men nå også i lys også av endringene i Grunnloven i 2012 om statskirkeordningen og av 

omdanningen av Den norske kirke til eget rettssubjekt 1. januar 2017.  

Etter en gjennomgang av fondets historie, rettskilder og de ulike standpunktene til eierskapet 

som har vært framholdt gjennom årene, er Lovavdelingen kommet til samme konklusjon som 

i 2000 og uttaler: "Vår konklusjon er at staten har eiendomsretten til Opplysningsvesenets 

fond."  

12.3.2.2 Overføring av Opplysningsvesenets fond til Den norske kirke 

Når det gjelder spørsmålet om statens eiendomsrett til fondet kan overføres til Den norske 

kirke uten hinder av Grunnloven § 116, uttaler Lovavdelingen: 
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Etter vårt syn er det rettslig adgang til å overføre eiendomsretten til Den norske kirke. Det 

gjelder selv om denne etter 1. januar 2017 ikke er en del av staten eller står i noe alminnelig 

underordningsforhold til staten, verken etter privatrettslige eller offentligrettslige regler (ut 

over det som følger av at ethvert rettssubjekt er underlagt statens lovgivning).  

Ved en eventuell overføring til Den norske kirke av eiendomsretten til fondet, er det 

Lovavdelingens oppfatning at de krav til forvaltningen av fondet som gjelder i dag (at 

verdiene skal sikres og bevares og formuesmassen holdes rettslig adskilt fra annen formue), 

vil komme i en annen stilling. Lovavdelingen uttaler blant annet: 

Hvis eierspørsmålet avklares i favør av Den norske kirke, kan gode grunner etter vårt syn tale 

for at det blir opp til kirken selv å avgjøre hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for 

forvaltningen av formuesmassen. 

I forlengelsen av dette vil det også gi liten mening å opprettholde et krav om at formuesmassen 

må holdes rettslig adskilt fra annen formue tilhørende Den norske kirke, sml. punkt 4.5. 

Lovavdelingen drøfter også om en overføring til Den norske kirke av eiendomsretten til 

fondet vil reise særskilte spørsmål overfor andre tros- og livssynssamfunn i lys av 

likebehandlingskravet i Grunnloven § 16 fjerde punktum. Lovavdelingen uttaler om dette: 

Vår konklusjon er at det ikke følger av Grunnloven § 16 fjerde punktum at staten vil være 

forpliktet til å tildele andre tros- og livssynssamfunn økonomisk støtte tilsvarende verdiene som 

overføres til Den norske kirke ved en eventuell overføring av eiendomsretten. 

12.3.2.3 Spørsmålet om å oppheve eller endre Grunnloven § 116 

Lovavdelingen har i sin uttalelse også tatt opp spørsmålet om å oppheve eller endre 

Grunnloven § 116 første punktum. Lovavdelingen uttaler: 

Grunnloven § 116 første punktum begrenser i dag rådigheten over den formuesmassen som i 

dag ligger til Opplysningsvesenets fond. Bestemmelsen er likevel ikke til hinder for at eierskap 

overføres med endelig virkning til Den norske kirke, eller at Den norske kirke gis vidtgående 

rådighet over formuesmassen. Hva de eksakte konstitusjonelle grensene går ut på, kan til dels 

være uklart.  

En kan ut fra dette spørre hvilke konsekvenser det ville ha om en opphevet Grunnloven § 116 

første punktum, eventuelt om det gir mening å beholde bestemmelsen i sin nåværende utforming. 

Vi nøyer oss her med å peke på noen punkter, som reflekterer drøftelsene i uttalelsen her:  

 En endring vil avklare den tvil som i dag måtte eksistere om hvorvidt kravet om at 

formuesmassen skal holdes rettslig atskilt, må opprettholdes i en situasjon hvor Den 

norske kirke gjøres til eier.  

 En endring kan avklare tvil om Den norske kirke selv fullt ut kan bestemme hvordan 

formuesmassen skal forvaltes og hva kapital og avkastning skal brukes til (innenfor de 

rammer som gjelder for ethvert rettssubjekt). 

 I forbindelse med oppheving av § 116 første punktum vil ellers ansvarlig statsråd og 

regjeringen (i statsråd) frigjøres fra et eventuelt særlig ansvar som i dag kan knyttes til 

eksistensen av Grunnloven § 116 første punktum. Vi minner likevel om vår konklusjon i 

punkt 4.7.7, som gikk ut på at det neppe er mulig å peke på vesentlige forskjeller i 

ansvar for statsråden, knyttet til fortsatt eksistens eller oppheving av Grunnloven § 116 

første punktum.  
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 Det gir liten mening å opprettholde Grunnloven § 116 første punktum i sin nåværende 

form etter overføring av eierskap til Den norske kirke, idet Kongens myndighet etter 

bestemmelsen er blitt gjenstandsløs (jf. punkt 4.7.4). 

 Alternativet «opplysningens fremme» i Grunnloven § 116 første punktum gir ikke lenger 

mening.  

 Arbeidet med et forslag om å oppheve § 116 første punktum gir også foranledning til å 

avklare tilknyttede spørsmål om rekkevidden av Grunnloven § 16 fjerde punktum, jf. 

punkt 5 nedenfor.  

Selv om en skulle oppheve Grunnloven § 116 første punktum, kan Stortinget velge å gi 

lovbestemmelser om formuesmassen som gir løsninger tilsvarende dagens (eller ulike 

mellomløsninger). Forskjellen sammenlignet med situasjonen i dag er at det er opp til Stortinget 

som lovgiver å treffe et valg.        

Særlig dersom en ser for seg at formuesmassen bør reguleres ut over det som skal gjelde for en 

hvilken som helst formuesmasse som eies av et privat rettssubjekt, bør slik lovregulering, for å 

sikre forutsigbarhet og klarhet, være på plass i forbindelse med en eventuell 

eiendomsoverdragelse.  

12.3.3  Departementets vurderinger  

Departementet mener Lovavdelingens uttalelse 23. mars 2017 er klargjørende på flere viktige 

punkter. For det første fastslår Lovavdelingen, etter en ny gjennomgang av 

eierskapsspørsmålet, at staten er eier av fondet. For det andre at Grunnloven § 116 ikke ses å 

være til hinder for at statens eierskap kan overføres til Den norske kirke ved lov. For det 

tredje er Lovavdelingen kommet til at tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke ikke 

vil ha noen rett til kompensasjon dersom eierrettighetene til fondet overføres til Den norske 

kirke.  

Med bakgrunn i Lovavdelingens uttalelse og det forholdet at Den norske kirke er kommet i en 

ny rettslig stilling etter utskillingen fra staten, ser departementet det som hensiktsmessig å 

utarbeide en stortingsmelding om Opplysningsvesenets fond. Sentrale drøftingstema i 

meldingen vil blant annet være om Den norske kirke bør få overført alle fondets verdier eller 

om fondets eiendommer bør fordeles mellom staten og Den norske kirke. Et sentralt spørsmål 

vil også være om fondets finanskapital skal benyttes til for eksempel istandsetting av eldre 

kirkebygg.  

Med bakgrunn i Lovavdelingens uttalelse mener departementet at spørsmålet om overføring 

av fondet eller fondets verdier til Den norske kirke kan drøftes og avklares uten oppheving 

eller endring av Grunnloven § 116 første punktum, men også spørsmålet om å oppheve eller 

endre Grunnloven § 116 vil bli vurdert i meldingen.  

Fondets økonomiske situasjon i dag er en annen enn da fondet ble dannet i 1821. Inntektene 

fra eiendommene er ikke i dag tilstrekkelige til å bære utgiftene ved eiendommene. Fondets 

økonomiske situasjon har gjennom de siste tiårene i stigende grad blitt påvirket av 

svingningene i finansinntektene.  

Det er ikke i dag en tilfredsstillende balanse mellom fondets økonomiske bæreevne på den 

ene siden og fondets utgiftsforpliktelser på den andre siden. Skal en slik balanse oppnås, må 

fondets utgifter reduseres og de årlige inntektene økes. Det er dette som er bestemmende for 
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de forvaltningsstrategier som nå gjelder for fondet. Resultatene av en slik omstilling ligger 

flere år fram i tid og er undergitt mange risikofaktorer.  

Hovedoppgaven til Opplysningsvesenets fond da det ble dannet i 1821 var å sørge for 

presteboliger. Presteboligen var den gangen en del av et gårdsbruk som presten ble lønnet fra. 

Ved prestenes overgang til statlig regulativlønn på 1950-tallet og avviklingen av 

tjenesteboligsystemet med boplikt i 2015, er presteboligene og forvaltningen av 

tjenesteboligsystemet i Den norske kirke ikke lenger noen primæroppgave for fondet. Ut over 

å tjene kirkelige formål, er fondets fremste samfunnsmessige oppgave å ivareta fondets 

kulturhistoriske eiendommer.  

En drøfting av fondets framtidige eierskap og spørsmålet om å overføre fondets verdier til 

Den norske kirke, kan ikke gjøres uten forankring i fondets aktuelle situasjon og utfordringer. 

Fondets utvikling gjennom årene, endringene i fondets oppgaver og økonomiske stilling over 

tid og de utfordringene fondet i dag står overfor, vil derfor inngå som viktige elementer i 

stortingsmeldingen om fondet. Under arbeidet med meldingen vil departementet ha nær 

kontakt med og innhente synspunkter fra ulike instanser, deriblant Den norske kirke. 
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13. STATLIG OVERTAKELSE AV TILSKUDD TIL TROS- OG 

LIVSSYNSSAMFUNN UTENOM DEN NORSKE KIRKE 

13.1 Innledning 

I kapittel 7 tok departementet opp enkelte grunnvilkår som etter departementets oppfatning 

bør gjelde ved tildeling av offentlig støtte til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske 

kirke: Tros- og livssynssamfunn må være fast organisert og ha minst 500 medlemmer over 15 

år for å kunne bli registrert, ha vigselsrett og kreve tilskudd etter loven. I kapittel 15 er andre 

tilskuddsvilkår utdypet. Av kapittel 7 framgår dessuten at departementet foreslår at dagens i 

realiteten tre tilskuddsordninger for tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke 

innordnes i én felles tilskuddsordning. Den konkrete utformingen av tilskuddsordningen er 

behandlet i kapittel 14.  

I det følgende tar departementet opp forslag om at staten tar over finansieringsansvaret for 

den offentlige støtteordningen for tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke. 

Kommunenes lovregulerte oppgaver på området vil da falle bort. Departementets forslag er i 

stor grad sammenfallende med anbefalingene i NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn.  

Både Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn mottar tilskudd fra det offentlige 

utenom de finansierings- og tilskuddsordningene som drøftes i dette høringsnotatet. Dette er 

gjerne tilskudd som er rettet inn mot nærmere avgrensede formål, som for eksempel støtte til 

integreringsarbeid, skole- og barnehagedrift m.m. En drøfting av disse tilskuddene faller 

utenom dette høringsnotatets ramme, som er avgrenset til den støtten som i dag gis Den 

norske kirke i medhold av kirkeloven og den særlige støtten som gis andre tros- og 

livssynssamfunn i medhold av trossamfunnsloven og lov om tilskott til livssynssamfunn. 

13.2 Dagens regelverk 

Dagens regelverk for utmåling og fordeling av den særlige støtten til tros- og livssynssamfunn 

utenom Den norske kirke, har som utgangspunkt at det Den norske kirke mottar i offentlig 

støtte, regnet per kirkemedlem, skal gis med samme kronebeløp per medlem i andre tros- og 

livssynssamfunn. Ved beregningen av den offentlige støtten skal likevel utgifter til Den 

norske kirke som angår alle innbyggere og ikke egentlig er utgifter til kirkelige formål, holdes 

utenom. Dette gjelder særlig utgifter til gravplassforvaltningen og til antikvarisk vedlikehold 

av kirkebygg. 

For å få tilskudd må det enkelte tros- og livssynssamfunnet hvert år sende inn krav om 

tilskudd og en liste med medlemmenes fødselsnummer. Hvert år skal samfunnene rapportere 

om virksomheten og bruken av mottatte tilskudd. Fylkesmennene behandler kravene om 

statstilskudd og gjennomgår samfunnenes rapportering. Kontrollen av samfunnenes 

medlemslister utføres av Brønnøysundregistrene på oppdrag fra Kulturdepartementet. 

Formålet med kontrollen er å sikre et mest mulig korrekt grunnlag for utbetaling av statlig og 

kommunalt tilskudd; det kan ikke utbetales tilskudd for personer som verken er norske 

statsborgere eller bosatt i landet, eller for personer som tilhører Den norske kirke eller et annet 

tros- eller livssynssamfunn (dobbeltmedlemskap). Først kontrollerer Brønnøysundregistrene 

om de innsendte fødselsnumrene er gyldige. Deretter blir alle gyldige fødselsnumre 

kontrollert mot Det sentrale folkeregisteret, Den norske kirkes medlemsregister og 

medlemslistene fra andre tros- og livssynssamfunn.  
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Visse vilkår må være oppfylt for at støtte kan gis. For trossamfunnene er det ikke stilt krav om 

hvor mange medlemmer som må være tilsluttet samfunnet. I praksis er det tilstrekkelig med to 

medlemmer. For livssynssamfunn er det krav om at samfunnet må ha minst 500 

tilskuddstellende medlemmer.  

I løpet av de siste ti-femten årene har det vært en markant vekst i antallet tros- og 

livssynssamfunn og i antallet medlemmer det gis tilskudd for. Mens det for femten år siden 

var 500 tilskuddsberettigede samfunn, er det i dag nær 800 forskjellige tros- og 

livssynssamfunn som mottar støtte. Antallet medlemmer som det gis tilskudd for, er rundt 600 

000, mot ca. 300 000 for femten år siden.  

Den offentlige støtten fra staten og kommunene til samfunnene var i 2016 på ca. 600 mill. 

kroner i alt. Statstilskuddet til samfunnene var i 2016 basert på en tilskuddssats per medlem 

på 472 kroner. Den kommunale tilskuddssatsen i 2016 var i snitt på 541 kroner per medlem. 

Hvert samfunn mottar dermed rundt 1 000 kroner per medlem i offentlig støtte.  

Med bakgrunn i kravene fra de enkelte tros- og livssynssamfunnene og utfallet av 

Brønnøysundregistrenes kontroll av de innsendte medlemslistene med fødselsnummer, 

forestår fylkesmennene de årlige utbetalingene av statens tilskudd til samfunnene. 

Tilskuddssatsen per medlem som skal ligge til grunn for utbetalingen, meddeles gjennom et 

årlig rundskriv fra Kulturdepartementet. De kommunale tilskuddene blir først utbetalt på 

høsten etter at Brønnøysundregistrenes kontroll av medlemslistene er fullført. Ofte må 

samfunnene purre kommuner som er sene med å utbetale. Enkelte kommuner utbetaler først 

tilskuddet etterfølgende år.  

Kommunene er forpliktet til å utbetale tilskudd til ethvert tros- eller livssynssamfunn som er 

tilskuddsberettiget og har medlemmer bosatt i kommunen, selv om det bare bor ett medlem av 

samfunnet i kommunen. Kommunene foretar totalt ca. 23 000 utbetalinger, som alle er 

enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand. Nær 18 000 av vedtakene gjelder tilskudd til 

samfunn med færre enn ti medlemmer i kommunen. De fleste utbetalingene er av beskjeden 

størrelse, ofte mindre enn 5 000 kroner. Fylkesmennene er klageinstans på kommunenes 

vedtak om tilskudd, mens Kulturdepartementet er klageinstans på fylkesmennenes vedtak. 

Før det kan utbetales tilskudd må hver kommune fastsette tilskuddssatsen per medlem. Blant 

annet må kommunen avklare hvilke tilskudd til Den norske kirke som skal medregnes i 

beregningen av tilskuddssatsen. Tilskudd til kirken som gjelder alle innbyggere i kommunen 

eller ikke er utgifter til egentlige kirkelige formål, skal trekkes ut. Slike uttrekk er for en del 

kommuner basert på skjønnsmessige vurderinger. 

13.3 Forslag i NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn 

Utvalget som la fram NOU 2013: 1, hadde ikke som oppgave å utrede nye 

finansieringsordninger for Den norske kirke. Tilskuddsordningene for andre tros- og 

livssynssamfunn var imidlertid en sentral del av utvalgets mandat, og utvalget la fram flere 

forslag til revisjon av dagens tilskuddsordninger.  

Utvalget mente at flere hensyn tilsa at staten tok over kommunenes forpliktelser på området. 

Utvalget viste til at kommunene årlig foretar mange tusen utbetalinger, hvorav flere med 

grunnlag i ett tilskuddstellende medlem av tros- eller livssynssamfunnet i kommunen. 

Utvalget framholdt også at selv om kommunene har god kjennskap til tilskuddsordningenes 

regelverk, kan det i praksis være vanskelig å foreta korrekt uttrekk av de utgiftene som ikke 
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skal inngå i tilskuddsgrunnlaget. Utvalget mente regelverket blir praktisert ulikt i 

kommunene. 

Utvalget pekte dessuten på at omleggingen de senere årene med Brønnøysundregistrenes 

elektroniske kontroll av medlemskap, på mange måter har gjort kommunene til en ren 

utbetalingssentral, uten mulighet til selv å kontrollere grunnlaget for tilskuddene.  

Utvalget mente staten burde overta finansieringsansvaret for støtten. Utvalget begrunnet sitt 

forslag slik (NOU 2013: 1, s. 374):  

Utvalget mener at kommunenes rolle knyttet til den lovbestemte finansiering av tros- og 

livssynssamfunnene er blitt redusert til en utbetalingsinstans. De administrative kostnadene 

knyttet til denne er betydelige. En overføring til statlig nivå vil bidra til en betydelig 

administrativ forenkling for offentlige myndigheter. For tros- og livssynssamfunnene vil det 

være en betydelig fordel å kunne forholde seg bare til en instans på statlig nivå for hele 

tilskuddet, og ikke trenge å eventuelt følge opp og purre på tilskudd fra ulike kommuner. 

Utvalget mener en overføring til et statlig ansvar vil gi en mer forsvarlig og mindre tilfeldig 

håndtering av tilskuddsordningen. Det kan være en fordel at det er staten som tar 

hovedansvaret for å sikre at likebehandling av ulike tros- og livssynssamfunn blir ivaretatt, og 

ikke den enkelte kommune. Dette forhindrer ikke at den enkelte kommune kan velge å gi støtte til 

lokale tros- og livssynssamfunns virke, for eksempel til prosjekter eller nyetableringer, så lenge 

kommunene ikke diskriminerer ulike livssynsuttrykk. 

Utvalget pekte også på forhold som kunne tale imot statlig overtakelse, blant annet at den 

økonomiske likebehandlingen mellom Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn 

ikke lenger ville bli gjennomført på lokalt nivå, dvs. i kommunene, men på nasjonalt nivå. 

Utvalget viste også til mulige fordelingseffekter: Tros- og livssynssamfunn hvor de fleste 

medlemmene bor i kommuner som i dag gir et tilskudd per medlem som er høyere enn 

landsgjennomsnittet, vil tape på omleggingen, mens samfunn hvor medlemmene i 

overveiende grad bor i kommuner der tilskuddet per medlem er lavere enn snittet, vil tjene på 

omleggingen.  

Et flertall av høringsinstansene som uttalte seg om utvalgets forslag om statlig overtakelse, 

var positive. Nesten alle kommunene som uttalte seg, støttet forslaget, mens KS gikk imot 

forslaget. Innvendingene kom ellers i hovedsak fra instanser innen Den norske kirke. Disse 

hadde liknende synspunkter som Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter 

(KA). KA viste til at forslaget ville skape større avstand mellom finansieringsordningen for 

Den norske kirke, som delvis er basert på kommunal finansiering, og finansieringsordningen 

for andre tros- og livssynssamfunn. KA mente dette ville kunne gi økt press for en omlegging 

av dagens ordning med kommunal finansiering av kirkens lokale virksomhet, noe KA mente  

ville kunne få vidtrekkende konsekvenser for kirken.  

13.4 Departementets vurderinger  

Departementet er kommet til at staten bør overta finansieringsansvaret for de offentlige 

tilskuddene til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke. Departementet har i dette 

spørsmålet lagt særlig vekt på forenklingshensyn. Dagens tilskuddsordninger til tros- og 

livssynssamfunn har etter departementets syn uforholdsmessig store praktiske og 

administrative konsekvenser. Den løpende administrasjonen av ordningene står ikke i et 

rimelig forhold til størrelsen eller omfanget av tilskuddene.  
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Departementet er i hovedsak enig i framstillingen i NOU 2013: 1 om at kommunenes rolle 

som tilskuddsforvalter i dag langt på vei er begrenset til å være utbetalingsinstans. 

Kommunene mottar verken samfunnenes tilskuddskrav eller samfunnenes rapporter og 

regnskap om bruken av de kommunale tilskuddene. Hvilke samfunn som skal ha kommunale 

tilskudd – og for hvor mange og hvilke medlemmer – følger i dag av fylkesmannens vedtak 

om statstilskudd og resultatet av Brønnøysundregistrenes kontroll av medlemslistene. Den 

enkelte kommune fastsetter riktig nok den kommunale tilskuddssatsen, men størrelsen på 

denne er i overveiende grad regelstyrt. Det skjønnselementet som inngår, praktiseres ulikt 

kommunene imellom. 

Økonomiplanleggingen og budsjettarbeidet i mange kommuner vil bli enklere dersom den 

kommunale finansieringsoppgaven på området faller bort. I dag er de budsjettmessige 

virkningene av tilskuddsordningene lite forutsigbare, siden det først er på høsten i det enkelte 

året at kommunene mottar oversikter fra Brønnøysundregistrene over antallet medlemmer i 

kommunen som det skal gis tilskudd for.  

Departementet mener at det også for tros- og livssynssamfunnene vil være en betydelig 

administrativ lettelse dersom disse ikke trenger å forholde seg til kommunene for å få utbetalt 

tilskudd. Problemstillingene omkring forskjellene i kommunenes praktisering av regelverket 

vil dessuten bortfalle. 

Potensialet for besparelser i den offentlige forvaltningen, staten og kommunene sett under ett, 

vil være stor når saksfeltet samles på statens hender, og kvaliteten i forvaltningspraksisen på 

området vil kunne bli styrket. 

Departementet mener utgangspunktet for statlig overtakelse av tilskuddene til tros- og 

livssynssamfunnene bør være at dagens kommunale bevilgninger til samfunnene trekkes ut av 

statens rammetilskudd til kommunene, slik at den samlede effekten for staten og 

kommunesektoren er budsjettmessig nøytral. Dette er i tråd med det som ellers er vanlig ved 

oppgave- eller funksjonsendringer mellom staten og kommunene.  

Statens organisering av oppgavefeltet er omtalt i kapittel 17.  
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14. TILSKUDDSORDNINGEN FOR TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN UTENOM 

DEN NORSKE  KIRKE 

14.1 Innledning 

I forrige kapittel tok departementet opp forslag om at staten tar over finansieringsansvaret for 

den offentlige støtten til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke. Vilkår som et 

samfunn må oppfylle for å bli registrert og motta tilskudd, er behandlet i kapittel 7, blant 

annet kravet om at et samfunn må ha minst 500 medlemmer over 15 år. Vilkår for tilskudd er 

også drøftet i kapittel 15. Alderskravet på 15 år er særskilt drøftet i kapittel 18. 

Temaet i dette kapittelet er øvrige sider ved utmålingen av den økonomiske støtten til tros- og 

livssynssamfunn utenom Den norske kirke.  

I dagens tilskuddsordning(er) til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke er det tre 

faktorer som bestemmer hva samfunnene har krav på i offentlig støtte. Disse er: 

 De budsjetterte utgiftene (fra stat og kommune) til Den norske kirke, fratrukket 

utgifter som angår alle landets innbyggere og utgifter som ikke er utgifter til egentlige 

kirkelige formål 

 Antallet medlemmer i Den norske kirke  

 Antallet medlemmer i tros- eller livssynssamfunnet 

I det følgende gjennomgås disse faktorene, med en nærmere vurdering av dem og 

departementets forslag til endringer. Visse spørsmål som kan reises når medlemstall og -lister 

er avgjørende for tildeling av støtte, særlig om kontroll av medlemslister, og om medlemstall 

bør være eneste fordelingsfaktor for tilskuddene samfunnene imellom, blir også særskilt 

vurdert.  

14.2 Tilskudds- eller beregningsgrunnlaget (budsjetterte utgifter til Den norske kirke) 

14.2.1 Bakgrunn 

Det har i alle år vært praksis for at beregningsgrunnlaget for statens tilskudd til tros- og 

livssynssamfunn utenom Den norske kirke, er de bevilgninger til Den norske kirke som 

budsjetteres under statsbudsjettets programkategori for kirkelige formål. Det er budsjetterte 

bevilgninger for kommende budsjettår som inngår i grunnlaget, ikke hva som ifølge 

regnskapstall viser seg å være bevilget. Enkelte formål er holdt utenom tilskuddsgrunnlaget, 

blant annet statens bevilgninger til det bygningsmessige vedlikeholdet av Nidaros domkirke. 

Overføringer fra Opplysningsvesenets fond til Den norske kirke blir medregnet i 

beregningsgrunnlaget.  

Gjennom årene har det vært reist spørsmål om det i tilskuddsgrunnlaget burde tas hensyn til 

statens tilleggsbevilgninger til Den norske kirke i løpet av budsjettåret. Det er ikke etablert 

noen entydig praksis i slike tilfeller. Enkelte ganger har tilleggsbevilgninger vært medregnet, 

andre ganger ikke. Det har også vært reist spørsmål om det mest korrekte hadde vært å 

beregne tilskuddsgrunnlaget ut fra statens faktiske utgifter til kirken, dvs. på bakgrunn av 

regnskapstall og ikke budsjetterte tall.  
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Da tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene i Den norske kirke ble avviklet 1. 

september 2015, ble prestene gitt en lønnsmessig kompensasjon for bortfallet av ordningen. 

Statens driftsbevilgning til Den norske kirke ble økt tilsvarende (nær 80 mill. kroner). Det ble 

da reist spørsmål om denne særskilte bevilgningen til Den norske kirke, begrunnet i 

avviklingen av prestenes tjenestebolig- og bopliktordning, skulle inngå i tilskuddsgrunnlaget 

til andre tros- og livssynssamfunn. Gjennom lovendring i 2015 ble det bestemt at denne 

budsjetterte utgiften til Den norske kirke skulle holdes utenom tilskuddsgrunnlaget. En 

liknende situasjon oppsto ved utskillingen av Den norske kirke fra staten 1. januar 2017, da 

det ble reist spørsmål om statens tilskudd til kirkens egenkapital og den delen av statens 

tilskudd til kirkens pensjonspremie som gjelder opparbeidete pensjonsrettigheter før 1. januar 

2017, skulle tas med i tilskuddsgrunnlaget. Også i dette tilfellet ble det ved lovendring 

bestemt at disse tilskuddene skulle holdes utenom. Begge sakene ble vurdert i lys av kravet i 

Grunnloven § 16 om likebehandling og i lys av diskrimineringsforbudet i internasjonale 

konvensjoner.  

Gjennom årene har det også vært reist spørsmål om hvilke kirkelige utgifter som skal inngå i 

kommunenes beregning av tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn. Ved 

forskriftsbestemmelser og retningslinjer gitt i rundskriv, har departementet søkt å presisere 

hvilke utgifter som skal holdes utenom. Praksis på området synes å variere kommunene 

imellom, noe også Stålsett-utvalget pekte på.  

14.2.1.1 Departementets vurderinger 

Formålet med dagens regelverk for fastsettelsen av tilskuddsgrunnlaget til tros- og 

livssynssamfunn utenom Den norske kirke har vært å sikre at Den norske kirke og andre tros- 

og livssynssamfunn blir økonomisk likebehandlet av staten og kommunene. Erfaringen synes 

å vise at regelverket for fastsettelsen av tilskuddsgrunnlaget er vanskelig å praktisere. Det 

åpner for ulike tolkninger, skjønnsmessige vurderinger og ulik praksis.  

Departementets forslag i kapittel 13 om at staten tar over finansieringsansvaret for den 

offentlige støtten til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke, slik at kommunenes 

forpliktelser på området faller bort, innebærer at den ulike praksis som har vært kommunene 

imellom, ikke lenger vil være relevant. Ved kirkens utskilling fra staten 1. januar 2017 og 

omleggingen av statens overføringer til Den norske kirke til et samlet rammetilskudd, vil det 

dessuten nå framgå mer entydig hvilke kirkelige utgifter som skal inngå i tilskuddsgrunnlaget 

til andre tros- og livssynssamfunn. 

I flere sammenhenger har det vært reist spørsmål om dagens regelverk for tilskudd til tros- og 

livssynssamfunn utenom Den norske kirke i tilstrekkelig grad tar hensyn til at Den norske 

kirke er underlagt bindinger og pålagt utgifter som andre tros- og livssynssamfunn ikke er 

omfattet av. Problemstillingen ble reist av Stålsett-utvalget i NOU 2013: 1 og berørt også i 

Prop. 9 L (2016–2017), som omhandlet spørsmålet om deler av statens tilskudd til kirkens 

pensjonspremie og engangstilskuddet til kirkens egenkapital i 2017 skulle holdes utenom 

tilskuddsgrunnlaget til andre samfunn. I Prop. 9 L (2016–2017) heter det (s. 41):  

For Den norske kyrkja gjeld forvaltningslova, offentleglova, arkivlova og regelverket om 

offentlege innkjøp. Kyrkjelova legg strukturelle og organisatoriske bindingar på Den norske 

kyrkja (mellom anna med omsyn til valordningar) og stiller også visse krav til kyrkja sin 

aktivitet. Andre trus- og livssynssamfunn, eller tilsette i desse samfunna, er ikkje pålagt plikter 

som kan samanliknast med dette. I det heile er det til desse ikkje stilt liknande krav til 
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organisasjon og struktur for å få statstilskott, eller krav om at samfunna eller dei tilsette der 

skal utføre særlege oppgåver.  

Likebehandlingskravet i Grunnloven § 16 innebærer at like tilfeller skal behandles likt. 

Gjennom sin særlige stilling er Den norske kirke undergitt reguleringer og forpliktelser som 

ikke gjelder for andre tros- og livssynssamfunn. Spørsmålet er om kirkens særlige stilling og 

den ulikheten som det er mellom Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn, er tatt 

tilstrekkelig høyde for i dagens regelverk for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn. 

Utgifter som ikke egentlig gjelder kirkelige formål, skal riktig nok holdes utenom 

tilskuddsgrunnlaget, men ellers skal alle bevilgninger til Den norske kirke medregnes. 

Eventuelle unntak skal spesifiseres og uttrykkelig framgå av loven.  

Det er departementets syn at den ulikheten som det er i rammevilkårene for Den norske kirke 

sammenliknet med andre tros- og livssynssamfunn, ikke er tilfredsstillende reflektert i 

lovgivningen og i tilskuddsgrunnlaget til andre tros- og livssynssamfunn. En ideell 

ivaretakelse av likebehandlingskravet i Grunnloven § 16 ville etter departementets syn være å 

identifisere hva ulikhetene mellom Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn består 

i, omregne disse i tilnærmet presise økonomiske størrelser og trekke disse fra i 

tilskuddsgrunnlaget til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke.  

Departementet kan vanskelig se at en ideell operasjonalisering av likebehandlingskravet i 

Grunnloven § 16 er mulig å realisere. Visse reguleringer som Den norske kirke har og som 

ikke gjelder for andre tros- og livssynssamfunn, lar seg nok identifisere og kostnadsberegne, 

for eksempel merkostnadene ved det antikvariske vedlikeholdet av kirkebygg eller utgiftene 

ved de lovregulerte kirkelige valgene. Andre reguleringer og vilkår som særskilt gjelder for 

Den norske kirke, vil det neppe være mulig å omregne i presise økonomiske størrelser. Blant 

annet forventes Den norske kirke, gjennom sine sokn og menighetsråd, sin prestetjeneste og 

sine kirkebygg, å være representert i så å si alle lokalsamfunn over hele landet, uavhengig av 

antallet kirkemedlemmer på stedet. De materielle og strukturelle bindingene og forpliktelsene 

for kirken som følger av dette, er andre tros- og livssynssamfunn ikke omfattet av. I praksis 

synes det ikke mulig å omregne slike ulikheter i økonomiske størrelser. 

En løsning kunne være at det ble foretatt et prosentuelt uttrekk av tilskuddsgrunnlaget til 

andre tros- og livssynssamfunn – som et økonomisk uttrykk for den ulikheten det er mellom 

Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. Hvordan et slikt prosenttrekk skulle 

fastsettes, reiser imidlertid vanskelige avveiningsspørsmål og er neppe en egnet metode for å 

gi ulikhetene mellom Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn et tilfredsstillende 

og økonomisk målbart uttrykk. 

En annen tilnærming ville være å anerkjenne at det er slike grunnleggende ulikheter i 

rammevilkårene for Den norske kirke og andre samfunn at det egentlig ikke gir mening å 

sammenholde og måle ulikhetene i økonomiske størrelser. Den naturlige virkningen av en slik 

forståelse er at de offentlige bevilgningene til Den norske kirke ikke inngår som faktor for 

fastsettelsen av den offentlige støtten til andre tros- og livssynssamfunn. En slik løsning vil 

imidlertid bryte med hva som til nå har vært ansett å følge av likebehandlingskravet i 

Grunnloven § 16.  

Departementet kan ikke se at det i praksis er mulig å finne operasjonelle metoder som ideelt 

ivaretar likebehandlingskravet i Grunnloven § 16. I lys av drøftingene ovenfor mener 

departementet det mest hensiktsmessige er ikke å gjøre noen vesentlig materiell endring i 
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dagens regelverk for hvilke tilskudd til Den norske kirke som skal inngå i grunnlaget for 

tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn. Både forenklingshensyn og om lag-prinsippet 

tilsier dette. Om lag-prinsippet er nedfelt i dagens lovgivning og innebærer at den økonomiske 

likebehandlingen av Den norske kirke og andre tros- og livssynsamfunn ikke trenger å være 

så å si matematisk korrekt for at likebehandlingskravet skal anses oppfylt. Dagens lovregler 

om tilskudd benytter derfor begreper som "om lag" og "etter måten". Imidlertid, i den 

utstrekning det er mulig å beregne med en viss nøyaktighet at Den norske kirke har utgifter 

som følge av særlige reguleringer eller forpliktelser som andre tros- og livssynssamfunn ikke 

er omfattet av, dvs. utgifter som følger av Den norske kirkes særlige stilling, bør det i 

lovgivningen framgå at slike utgifter ikke skal medregnes i tilskuddsgrunnlaget.  

De ekstraordinære bevilgningene til Den norske kirke hvert fjerde år for gjennomføring av 

kirkevalgene, er eksempel på en slik utgift, jf. også de unntaksbestemmelsene som ble gjort 

gjeldende da prestenes boplikt ble opphevet i 2015 og Den norske kirke ble skilt ut fra staten i 

2017. 

Dagens bestemmelser om at utgifter til antikvarisk vedlikehold av kirkebygg skal holdes 

utenom tilskuddsgrunnlaget til andre tros- og livssynssamfunn, er vanskelig å operasjonalisere 

i praksis. Retningslinjene er gitt i Kulturdepartementets rundskriv V-15B/2009, der det 

framgår at merutgifter til antikvarisk vedlikehold av kulturhistoriske verdifulle kirkebygg skal 

holdes utenom. Det er den enkelte kommune som må beregne disse utgiftene i lys av 

rundskrivets bestemmelser. Det finnes ingen oversikt som viser hvordan bestemmelsen 

praktiseres eller hvor stor del av utgiftene til kirkebyggene som regnes som merutgifter til 

antikvarisk vedlikehold. I NOU 2013: 1 uttalte Stålsett-utvalget om dette (s. 373): 

Selv med godt kjennskap til regelverket og vilje til å etterfølge det, vil det i noen tilfeller kunne 

være krevende å gjøre de avgrensningene som må gjøres når det gjelder å skille ut utgifter som 

angår alle innbyggerne i kommunene og særlige utgifter til Den norske kirke. (…) Det vil ikke 

være en ensartet håndtering av utgifter til vedlikehold av fredede eller verneverdige 

kirkebygninger. I følge rundskrivet for beregning av tilskudd fra Kulturdepartementet er det 

bare de ekstra vedlikeholdsutgiftene til slike bygninger som skal holdes utenfor. Det er grunn til 

å tro at det ikke er uvanlig å holde alt vedlikehold av slike kirker utenfor beregningsgrunnlaget. 

Departementet mener det på dette området er behov for endringer. Uklarheter i hva som skal 

regnes som antikvarisk vedlikehold, med ulik praktisering av de retningslinjene som gjelder, 

tilsier dette. Departementet mener dessuten at det på dette området vil være mer korrekt å ta 

utgangspunkt i kirkebyggenes alder enn at de er listeført av Riksantikvaren som 

kulturhistorisk verdifulle. Listeføringen endrer seg over tid og flere listeførte kirkebygg er 

bygget i nyere tid.  

Departementet viser til dette og vil i stedet for dagens bestemmelser foreslå at investeringer i 

kirkebygg som er fra før år 1900, inklusive kirkeinventar og -interiør, ikke skal medregnes i 

tilskuddsgrunnlaget til andre tros- og livssynssamfunn. Bestemmelsen vil omfatte godt og vel 

980 kirkebygg, stavkirkene unntatt. Dette er omtrent samme antallet kirkebygg som omfattes 

av dagens bestemmelser, jf. oversikten i kapittel 11 som viser at nær 940 kirkebygg regnes 

som kulturhistorisk verdifulle, stavkirkene unntatt. Det er investeringene i disse eldre kirkene 

fra før år 1900 som departementet mener bør holdes utenom tilskuddsgrunnlaget til andre 

tros- og livssynssamfunn. Ut fra omlag–prinsippet og av forenklingshensyn bør alle 

investeringene holdes utenom. Selv om enkelte påkostninger kan være begrunnet i å bedre 

byggets funksjonalitet, vil investeringer i disse eldre kirkene normalt handle om istandsetting 
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av tak, bygningsdeler o.l. Av samme forenklingshensyn følger det av forslaget at alle utgifter 

til løpende ordinært vedlikehold, oppvarming, renhold o.l. alltid skal regnes med i 

tilskuddsgrunnlaget, også i tilfeller hvor deler av disse utgiftene i dag blir regnet som 

merutgifter til antikvarisk vedlikehold i henhold til departementets rundskriv fra 2009. 

Det er ikke mulig å beregne de budsjettmessige virkningene av at dagens bestemmelser 

erstattes av en aldersbestemmelse, siden det ikke finnes oversikter over hva som i dag trekkes 

ut av tilskuddsgrunnlaget til andre tros- og livssynssamfunn begrunnet i antikvarisk 

vedlikehold. Usikkerheten omkring de budsjettmessige konsekvensene må ses i lys av at det 

kun er investeringene som skal holdes utenom, at alle løpende drifts- og vedlikeholdsutgifter 

skal medregnes og at det er omtrent det samme antallet kirkebygg som omfattes av 

henholdsvis dagens bestemmelser og den foreslåtte nye bestemmelsen.  

År 1900 framstår som en naturlig aldersgrense. I dag har de aktuelle kirkebyggene en alder på 

godt over 100 år. År 1900 er også i enkelte andre sammenhenger benyttet for å trekke en 

grense ut fra kulturminnehensyn, jf. blant annet Kulturdepartementets forskrift 1. januar 2007 

nr. 1 om forbud mot innførsel/utførsel av bygninger, bygningsdeler m.m. som er fra før år 

1900.  

Departementets forslag til lovbestemmelse som angir hva som skal regnes med og hva som 

skal holdes utenom tilskuddsgrunnlaget, er inntatt nedenfor under punkt 14.3.  

14.2.2 Medlemstallet i Den norske kirke og departementets vurderinger 

Den andre faktoren som i dag bestemmer utmålingen av tilskuddet til andre tros- og 

livssynssamfunn, er medlemstallet i Den norske kirke.  

Departementet mener det er grunn til å revurdere dagens regel om at tilskuddet til andre tros- 

og livssynssamfunn skal baseres på medlemstallet i Den norske kirke. Det vises i denne 

sammenheng til drøftingene foran om ulikheten i rammevilkårene for Den norske kirke og 

andre tros- og livssynssamfunn. De materielle og strukturelle betingelsene for Den norske 

kirkes virksomhet er ikke de samme som for andre tros- og livssynssamfunn. Dette gjør det 

vanskelig å se kronebeløpet per kirkemedlem og kronebeløpet per medlem til andre tros- og 

livssynssamfunn som et matematisk korrekt uttrykk for økonomisk likebehandling.  

Departementet vil videre peke på at når kirkens medlemstall inngår som faktor for utmålingen 

av tilskuddet til andre tros- og livssynssamfunn, vil andre tros- og livssynssamfunn 

automatisk få økt støtte (per medlem) dersom medlemstallet i Den norske kirke synker. 

Dersom kirkens medlemstall øker, reduseres de offentlige tilskuddene til andre samfunn. 

Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke har ved dette en direkte og målbar 

økonomisk fordel av at Den norske kirke mister medlemmer, og en tilsvarende økonomisk 

ulempe av at kirkens medlemstall øker.  

Departementet viser til dette og er kommet til at kirkens medlemstall ikke lenger bør benyttes 

som regulator for støtten til andre tros- og livssynssamfunn.  
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14.2.3 Medlemstallet i tros- og livssynssamfunnene 

14.2.3.1 Bakgrunn 

Den tredje faktoren som bestemmer utmålingen av tilskudd til tros- og livssynssamfunn 

utenom Den norske kirke, er samfunnenes medlemstall. Tilskuddene til de enkelte 

samfunnene gis etter en tilskuddssats per medlem. Tilskuddssatsen – kronebeløpet per 

medlem – er en matematisk fastsatt størrelse, dvs. det beløpet som framkommer når 

tilskuddsgrunnlaget (budsjetterte utgifter til Den norske kirke) deles på medlemstallet i Den 

norske kirke.  

Tilskudd per medlem krever at medlemslisten i det enkelte samfunn er korrekt på individnivå 

og kontrollerbar med fødselsnummer. Det stilles krav om absolutt korrekte medlemslister, da 

hvert enkelt medlem i dag utløser et rettskrav på offentlig støtte med i snitt 1 000 kroner per 

medlem. Brønnøysundregistrene kontrollerer om fødselsnummerne er gyldige og ikke står 

oppført flere ganger på samme medlemsliste, om vedkommende er norsk statsborger eller 

bosatt i Norge og om samme person står oppført som medlem i flere samfunn.  

Det er i praksis ikke mulig å kontrollere at et innrapportert medlem faktisk er medlem av 

vedkommende samfunn. Utbetalingene er basert på tillit til at samfunnenes opplysninger om 

hvem som er medlemmer, er korrekte.  

14.2.3.2 Departementets vurderinger  

Det er ikke uvanlig at medlemstall inngår som faktor for tildeling av offentlig støtte til en 

organisasjon. Ofte er det en klar og proporsjonal sammenheng mellom organisasjonens 

medlemstall og organisasjonens ressursbehov. Medlemstall kan også være en egnet faktor ved 

fordelingen av offentlig støtte mellom likeartede organisasjoner. Eksempler på likeartede 

organisasjoner som mottar offentlig støtte i tråd med sin oppslutning, er de politiske partiene, 

som får partistøtte etter antallet stemmer oppnådd ved siste stortingsvalg. Også i offentlige 

tilskuddsordninger til idrettslag, barne- og ungdomstiltak, studieforbund m.m. har deltakelse 

og medlemsoppslutning betydning for utmålingen og fordelingen av støtten. Det er imidlertid 

ikke krav om at hver enkelt deltaker eller medlem skal være identifisert med fødselsnummer. 

Etter det departementet kjenner til, er tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunnene den 

eneste offentlige tilskuddsordningen hvor dette er et absolutt vilkår.  

Departementet mener det er knyttet en del problemstillinger til dagens regler for tildeling av 

støtte på grunnlag av medlemslister der hvert medlem skal være identifisert med 

fødselsnummer. Det vises til følgende: 

 Kontrollhensyn. Som nevnt er utbetalingen av støtten i dag basert på tillit til at 

utbetalingsgrunnlaget, dvs. medlemslistene, er korrekt. Med den veksten det i senere 

år har vært i antallet tilskuddsberettigede samfunn og i antallet medlemmer det gis 

tilskudd for, med tilhørende vekst i de offentlige tilskuddene, synes behovet for 

kontroll med medlemslister og utbetalingsgrunnlag å bli viktigere enn før.  

 

 Personvernhensyn. Medlemskap i tros- og livssynssamfunn er taushetsbelagte 

opplysninger. Selv om offentlige myndigheters innsikt i slike medlemslister ikke har 

annet formål enn å fastslå korrekt utmåling av tilskudd, er slike lister personsensitive. 
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Ideelt sett burde ikke offentlige myndigheter ha innsikt i individuelle medlemskap i 

tros- og livssynssamfunn.  

 

 Lovregulering av tilskuddstellende medlemskap. Når medlemskap på individnivå 

utløser rett til offentlig støtte, må det i regelverket for støtten defineres hvem som skal 

regnes som såkalt tilskuddstellende medlem. De enkelte samfunnene har ulike regler 

for hvem som skal regnes som medlemmer av samfunnet. Samfunnenes egne regler 

for medlemskap kan imidlertid ikke være bestemmende for hvilke medlemmer som 

skal regnes som tilskuddstellende. Hvilke medlemmer som skal regnes som 

tilskuddstellende, må etter dette reguleres av det offentlige, slik at utmålingen av 

støtten til de ulike samfunnene gis "på lik linje". Det er et kompliserende element at 

reglene om tilskuddstellende medlemskap avviker fra samfunnenes regler om 

medlemskap.  

 

 Medlemstall som eneste fordelingskriterium. I dag er antallet tilskuddstellende 

medlemmer i samfunnene det avgjørende kriteriet for fordelingen av den offentlige 

støtten mellom samfunnene. Tros- og livssynssamfunn er likeartede organisatoriske 

sammenslutninger for så vidt som alle er dannet med grunnlag i en religiøs tro eller et 

livssyn, men samfunnene er langt mer uensartet enn mange andre 

organisasjonskategorier, som for eksempel politiske partier. Det er store ulikheter i 

hvordan det enkelte samfunnet er organisert, framtrer og utfolder seg. Dette har 

konsekvenser for samfunnets virksomhet og for betjeningen av medlemmene. 

Samfunn med samme medlemstall kan derfor hevdes å ha ulikt utgifts- og støttebehov 

ut fra sine kjennetegn som samfunn. Mot denne bakgrunnen kan det reises spørsmål 

om medlemstallet er et tilstrekkelig og presist uttrykk for økonomisk likebehandling 

samfunnene imellom. 

 

 Insitament for samfunnene til å rekruttere og beholde medlemmer. En 

tilskuddsordning der de enkelte samfunnene har krav på støtte for hvert enkelt 

tilskuddstellende medlem, innebærer at det offentlige gir samfunnene et økonomisk 

insitament for å rekruttere og beholde medlemmer. Å bli medlem i et tros- eller 

livssynssamfunn er et personlig valg som staten ikke skal påvirke. Spørsmålet som kan 

reises, er om en offentlig tilskuddsordning bør innrettes slik at dette personlige valget 

får en direkte og målbar økonomisk verdi for samfunnene.  

Om utmålingen av støtte samfunnene imellom burde ta hensyn til flere forhold enn 

samfunnenes medlemstall, ble drøftet av Stålsett-utvalget i NOU 2013:1. Utvalget anbefalte å 

videreføre dagens støtte basert på medlemstall alene. Utvalget uttalte (NOU 2013: 1, side 

366): 

Utvalget vil tilrå at en holder fast på dagens ordning med utmåling av lik støtte per medlem i 

tros- og livssynssamfunnene. Selv om det kan være argumenter for å ta hensyn til aktivitet, 

forskjeller i behov og forskjeller i størrelse, vil dette i meget stor grad komplisere ordningen og 

gjøre den mer sårbar for tilpasninger og urimelige utslag. En støtteordning som utmåles per 

medlem, er gjennomsiktig og lett forståelig.  

238 av 521



Side 139 

Departementet har foran pekt på enkelte problemstillinger ved dagens regler om tildeling av 

støtte på bakgrunn av medlemstall og medlemslister med fødselsnummer. Departementet har 

foran også pekt på forhold som kan grunngi at flere kriterier enn medlemstall inngår ved 

utmålingen av støtten samfunnene imellom. Departementet vil i det følgende skissemessig 

drøfte en ny tilnærming for utmåling og tildeling av støtte.  

 Medlemstall. Dersom flere indikatorer enn medlemstall skulle inngå i grunnlaget for 

fordelingen av støtten, antar departementet at det ikke lenger vil være nødvendig å 

innhente medlemslister med fødselsnummer, og heller ikke ha særskilte regler for hva 

som skal regnes som såkalte tilskuddstellende medlemmer. Det antas da å være 

tilstrekkelig at samfunnets samlede medlemstall kan bekreftes av samfunnets revisor. 

Antakelig vil det ved utmålingen av støtten også kunne vurderes å ta hensyn til tilfeller 

der samfunnet i praksis betjener flere enn antallet bekreftede medlemmer, dersom 

samfunnet kan sannsynliggjøre dette på egnet måte. Ofte kan det være en motvilje hos 

mange til å la seg registrere og bli identifisert som medlemmer av et samfunn, selv om 

vedkommende deler samfunnets tros- og verdigrunnlag, blir betjent av samfunnet eller 

benytter seg av samfunnets tjenester.  

 

 Geografisk utbredelse. To samfunn som ellers har like mange medlemmer, kan antas å 

ha ulikt støttebehov dersom det ene samfunnet har sine medlemmer bosatt i større 

deler av landet og derfor har organisert seg i flere menigheter eller grupper av 

medlemmer, mens det andre samfunnet har hoveddelen av sine medlemmer bosatt i et 

avgrenset geografisk område. Ut fra et likebehandlingsperspektiv kan det da hevdes at 

det ene samfunnet bør få en større relativ støtte enn det andre. Mange av de 

samfunnene som i dag mottar støtte, er lokalisert på ett eller få steder.  

 

 Aktivitetsomfang og -struktur. Ulikheter i samfunnenes aktivitetsomfang og -struktur 

er ofte en følge av samfunnenes egenart og formål. Formålet til mange samfunn er å 

legge til rette for at medlemmene skal kunne møtes regelmessig, gjerne i 

samværsformer med seremonielle rammer som bekrefter medlemmenes tro og 

verdifelleskap. Driften av samfunn som kjennetegnes ved denne typen aktiviteter, kan 

hevdes å være mer ressurskrevende enn driften av de som har færre 

felleskapsaktiviteter og som legger større vekt på individuell trosutøvelse eller -

praksis. Dette kan i tilfelle begrunne at støtten for en del utmåles etter ulikheter i 

aktivitetsomfang og -struktur.  

 

 Bygg og lokaler. Samfunn som etter sin egenart legger stor vekt på å ha fellesarenaer 

for kollektiv trosutfoldelse eller gudstilbedelse i en seremoniell ramme, kan antas å ha 

et større behov for særskilt tilpassede bygg eller lokaler enn andre tros- og 

livssynssamfunn. Disse kan med dette anses å ha et større støttebehov enn andre 

samfunn.   

Også andre kriterier for fordelingen av støtten samfunnene imellom kunne vært drøftet, som 

forskjeller i samfunnenes formue og egeninntekter, medlemmenes alderssammensetning m.m.  
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Selv om departementet mener det kan være grunner for å utmåle den offentlige støtten 

annerledes enn i dag, er departementet kommet til at dagens tildeling av støtte per 

tilskuddstellende medlem bør føres videre. Det innebærer fortsatt krav til samfunnene om 

innsending av medlemslister med fødselsnummer. Et mer differensiert system for tildeling av 

støtte, slik som skissert over, innebærer i praksis en søknadsbasert tildeling. En søknadsbasert 

tildeling vil kreve individuell søknadsbehandling og kan åpne for mer skjønnspregede 

tildelinger. Av hensyn til de administrative konsekvensene ville det dessuten være nødvendig 

å begrense antallet støtte- og søknadsberettigede samfunn. For å være søknadsberettiget ville 

kravet til samfunnets medlemstall antakelig måtte settes til minst 1 000.  

Når departementet går inn for å føre videre dagens utmåling av støtte etter antallet 

tilskuddstellende medlem, mener departementet det i tiden framover bør arbeides for å utvikle 

løsninger som kan gi en bedre kontroll av samfunnenes medlemslister. Blant annet kan det 

være aktuelt å utvikle registerløsninger for eksempel i Altinn der det enkelte medlemmet kan 

bekrefte, eventuelt avkrefte, sitt medlemskap i et tros- eller livssynssamfunn. I kapittel 18 er 

en slik løsning nærmere omtalt.   

Departementets forslag til lovbestemmelse om utmåling av støtte er inntatt nedenfor under 

punkt 14.3.  

14.3 Forslag til nye bestemmelser for utmåling og tildeling av støtte  

Statens tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke er for 2017 budsjettert 

med godt og vel 300 mill. kroner, som svarer til ca. 16 pst. av tilskuddsgrunnlaget. 

Tilskuddsgrunnlaget for 2017 er på kr 2 062 323 000. Statens rammetilskudd til Den norske 

kirke på 2 mrd. kroner utgjør så å si hele grunnlaget. Kommunenes tilskudd til tros- og 

livssynssamfunnene summerer seg i dag til rundt 300 mill. kroner, dvs. omtrent det samme 

som statens tilskudd. Ved statlig overtakelse av kommunenes oppgaver vil 

bevilgningsbehovet til tilskuddsordningen over statsbudsjettet være på rundt 600 mill. kroner 

dersom dagens regler for utmåling og tildeling av støtte føres videre.  

Som nevnt foran er grunnlaget for tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske 

kirke i dag bestemt av hva det offentlige (staten og kommunene) budsjetterer som utgifter til 

Den norske kirke, fratrukket bevilgninger som ikke er bevilgninger til egentlige kirkelige 

formål. Selv om departementet mener det ved dette ikke er tatt fullgodt hensyn til Den norske 

kirkes særstilling som folkekirke og den ulikheten som er mellom Den norske kirke og andre 

tros- og livssynssamfunn, er departementet likevel kommet til at dagens bestemmelser om 

hvordan tilskuddsgrunnlaget til andre tros- og livssynsamfunn skal fastsettes, bør føres videre 

uten vesentlige materielle endringer, jf. punkt 14.2.2.2.  

Departementet er som nevnt kommet til at medlemstallet i Den norske kirke ikke lenger bør 

inngå som faktor for utmålingen av tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn. Når kirkens 

medlemstall utgår som reguleringsfaktor, må en annen komme i stedet. Departementet 

foreslår at tilskuddet til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke for framtiden 

reguleres i takt med tilskuddene til Den norske kirke slik disse bevilges og utvikler seg over 

statsbudsjettet. Ut fra forenklingshensyn mener departementet dette bør være regelen, selv om 

kirken eventuelt fortsatt vil bli finansiert gjennom tilskudd også over kommunebudsjettene, jf. 

drøftingene foran i kapittel 9.  
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I dag regnes tilskuddssatsen per medlem (summen av statens tilskuddssats og den kommunale 

tilsksudssatsen) som uttrykk for økonomisk likebehandling mellom Den norske kirke og andre 

tros- og livssynssamfunn. Departementet mener at denne tilskuddssatsen, som i dag er på 

rundt kr 1 000 per medlem, bør legges til grunn ved gjennomføringen av de andre forslagene 

departementet tar opp, og som da vil være gjenstand for senere reguleringer. Første året legger 

departementet til grunn at tilskuddssatsen må korrigeres opp som en konsekvens av forslaget 

om en aldersgrense på 15 år for tilskuddstellende medlemskap. I dag inngår også medlemmer 

under 15 år som tilskuddstellende medlem. Aldersfordelingen blant medlemmene er 

imidlertid ulik samfunnene imellom.  

Korrigeringen foreslås gjennomført ved at tilskuddssatsen første året, før regulering, justeres 

for det antallet medlemmer i Den norske kirke og i andre tros- og livssynssamfunn som er 

under 15 år. Dette gir en noe høyere tilskuddssats før første regulering. I kapittel 23 er 

nærmere omtalt virkningene av en slik korrigering, også omfordelingsvirkningene mellom 

samfunnene ved innføring av alderskravet for tilskuddstellende medlemskap.  

Når denne korrigerte tilskuddssatsen i framtiden reguleres i takt med statens bevilgninger til 

Den norske kirke, mener departementet at den økonomiske likebehandlingen mellom Den 

norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn blir ført videre i den nye tilskuddsordningen. 

Til slutt i denne delen er det illustrert med fiktive tall hvordan tilskuddssatsen etter 

departmentets forslag vil bli regulert i framtiden. 

Departementet viser til dette og foreslår følgende lovbestemmelser om tilskudd til tros- og 

livssynssamfunn utenom Den norske kirke, jf. lovutkastet § 4 første, tredje og fjerde ledd: 

Registrert tros- eller livssynssamfunn kan kreve tilskudd fra staten.  

Tilskuddet beregnes etter tros- eller livssynssamfunnets medlemstall. Som tilskuddstellende 

medlem regnes bare person som fyller vilkårene i § 3 første ledd bokstav a–d. 

Satsen for tilskudd per medlem fastsettes årlig og reguleres i samsvar med endringene i statens 

tilskudd til Den norske kirke. Følgende tilskudd til Den norske kirke skal ikke inngå i 

reguleringsgrunnlaget for tilskuddssatsen: 

a) tilskudd til oppgaver Den norske kirke utfører på vegne av det offentlige,  

b) investeringstilskudd til kirkebygg fra før 1900,  

c) tilskudd til utgifter som følger av Den norske kirkes særlige stilling.  

 

Den foreslåtte bestemmelsen i a) vil omfatte tilskudd til offentlige oppgaver som Den norske 

kirke utfører på vegne av staten, kommunene eller alle innbyggere, så som forvaltningen av 

de offentlige gravplassene.  

Den foreslåtte bestemmelsen i b) er omtalt i punkt 14.2 ovenfor. Den kan sies å være omfattet 

av unntaket i a), men bør gå klart fram av loven. 

Den foreslåtte bestemmelsen i c) henviser til visse utgifter som følger av Den norske kirkes 

særlige stilling. Tilskudd begrunnet i avviklingen av tjenestebolig- og bopliktordningen for 

prestene i Den norske kirke vil etter denne bestemmelsen holdes utenom 

reguleringsgrunnlaget, slik som i dag, likeså tilskudd til den delen av Den norske kirkes 

pensjonspremie som gjelder pensjonsrettigheter som kirkens tilsatte har opptjent som 

tjenestemenn i staten. Også tilskudd til kirkevalgene hvert fjerde år kommer inn under 

bestemmelsen. Det vises ellers til omtalen under punkt 14.2 ovenfor og forutsetningen om at 
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det skal være mulig å beregne med forholdsvis stor nøyaktighet hvilke utgifter som etter c) 

kan holdes utenom.  

Etter departementets syn innebærer lovforslaget bokstavene a)–c) i hovedsak en videreføring 

av gjeldende rett om hvilke tilskudd til Den norske kirke som ikke skal medregnes i 

grunnlaget for tilskuddet til andre tros- og livssynssamfunn. I lovutkastet § 4 er det ellers 

foreslått at Kongen i forskrift kan gi nærmere bestemmelser om fastsetting av tilskuddssatsen. 

En forskrift som ytterligere presiserer hva som ikke skal medregnes i reguleringsgrunnlaget, 

må bygge på de forutsetninger som departementet har drøftet i punkt 14.2. 

I det følgende er det ved fiktive tall illustrert hvordan den foreslåtte lovbestemmelsen er å 

forstå og hvordan overgangen fra dagens regelverk til nytt regelverk vil kunne skje: 

Det nye regelverket gjennomføres i år 1. Året før, i år 0, var tilskuddssatsen kr 1 000 per 

tilskuddstellende medlem, uavhengig av medlemmenes alder (summen av statens 

tilskuddssats og snittet av kommunenes tilskuddssats per medlem etter dagens 

regelverk). Når antallet medlemmer i Den norske kirke og andre tros- og 

livssynssamfunn under 15 år korrigeres i grunnlaget for satsen, gir dette en effekt på 

tilskuddssatsen med + 100 kroner. Tilskuddssatsen ved inngangen til år 1 blir da 1 100 

kroner. Det er denne tilskuddssatsen som etter forslaget vil være gjenstand for 

regulering i år 1.  

I år 1 er statens tilskudd til Den norske kirke på 2,30 mrd. kroner, inklusive statens 

tilskudd til Sjømannskirken og andre særlige tilskudd som skal regnes inn i grunnlaget 

for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn. I støtten på 2,30 mrd. kroner inngår 150 

mill. kroner til formål som ifølge lov og forskrift ikke skal medregnes i grunnlaget for 

tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn. Det sammenliknbare tilskuddet til Den 

norske kirke i år 0 (foregående år) var på 2,0 mrd. kroner. Reguleringsgrunnlaget har 

dermed økt fra 2,0 mrd. kroner i år 0 til 2,15 mrd. kroner i år 1. Dette er en økning på 

7,5 pst. (150 mill. kroner). Tilskuddssatsen i år 0 på 1 000 kroner, korrigert opp til 1 100 

kroner på grunn av alderskravet til tilskuddstellende medlemmer, skal etter dette økes 

med 7,5 pst. til 1 182 kroner i år 1.  

Det vises ellers til kapittel 23.3.  

14.4 Pensjonsstøtten til enkelte trossamfunn utenom Den norske kirke 

Enkelte trossamfunn har i dag medlemskap i Statens pensjonskasse uten å betale full 

pensjonspremie, samtidig som de under den særskilte tilskuddsordningen for tros- og 

livssynssamfunn utenom Den norske kirke mottar tilskudd per medlem på linje med andre 

samfunn. I NOU 2013: 1 pekte Stålsett-utvalget på dette og uttalte (s. 408): 

 
Utvalget mener at dekningen av pensjonsforpliktelser til enkelte kristne menigheter som også 

får støtte fra den særlige støtteordningen for tros- og livssynssamfunn, er en uakseptabel 

forskjellsbehandling som ikke bør fortsette. Gitt at dekningen av Den norske kirkes 

pensjonsforpliktelser kommer inn i beregningsgrunnlaget for tilkuddsordningen, vil disse 

menighetene kunne få en dobbel kompensasjon knyttet til pensjon.  

Departementet viser til dette og er enig i at det forholdet som Stålsett-utvalget peker på, kan 

framstå som forskjellsbehandling og i tilfelle bør opphøre. Saken vil bli fulgt opp av Arbeids- 

og sosialdepartementet og Statens pensjonskasse med en konkret gjennomgang av 

premievilkårene for de berørte trossamfunnene.   
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15. VILKÅR FOR TILSKUDD 

15.1 Innledning  

Departementet viser til kapittel 7 ovenfor, der det blant annet er foreslått krav til registrering 

av tros- og livssynssamfunn. Lovforslaget fra departementet legger opp til at registrering skal 

være grunnvilkår for blant annet krav om statstilskudd.   

I dette kapitlet drøfter departementet hvilke ytterligere vilkår som bør stilles for statstilskudd 

til tros- og livssynssamfunn i den særlige støtteordningen. Utgangspunktet er at registrerte 

tros- og livssynssamfunn kan kreve statstilskudd. Vilkårene som foreslås i dette kapitlet, er 

derfor formulert som grunnlag for å nekte tilskudd, eventuelt grunnlag for å kreve utbetalt 

tilskudd tilbakebetalt. I tillegg legger departementet opp til at tros- og livssynssamfunn 

eksplisitt skal forplikte seg til å oppfylle disse vilkårene når de fremmer krav om tilskudd.  

Hvilke vilkår som bør stilles for tilskudd, har også sammenheng med hvilke krav til 

rapportering mv. som skal gjelde, og det siste er behandlet i kapittel 16.   

De vilkårene som er foreslått gitt for tilskudd til tros- og livssynssamfunn, vil etter forslaget 

gjelde tilsvarende for Den norske kirke.  

15.2 "Rett og sømd" – virksomhet i samsvar med norsk lov og grunnleggende verdier  

15.2.1 Gjeldende rett  

Gjeldende lovgivning stiller som grunnleggende vilkår for blant annet tildeling av tilskudd, at 

tros- og livssynssamfunn ikke krenker «rett og moral» eller «rett og sømd».  

Trossamfunnsloven § 1 gir alle rett til å drive religiøs virksomhet og til å etablere trossamfunn 

så lenge «rett og sømd ikkje vert krenkt». I trossamfunnsloven § 13 er det fastsatt som et 

vilkår for å bli registrert at trossamfunnet med sin lære eller virksomhet ikke er i strid med 

«rett og moral». Livssynssamfunnsloven § 1 fastslår at livssynssamfunn som ikke krenker 

«rett og sømd», kan kreve offentlige tilskudd.  

Med vilkåret om at tros- eller livssynssamfunn ikke skal krenke rett, oppstilles et generelt 

krav om å følge norsk lov, mens "sømd"- eller "moral"-vilkåret tydeligere henviser til etiske 

eller verdimessige vurderinger.   

I sine spesielle merknader til «rett og sømd»-begrensningen i trossamfunnsloven § 1 pekte 

Dissenterlovkomiteen på følgende (s. 155):  

De grenser som gjelder for den religiøse friheten, er det som gjelder for handlefriheten i det 

hele. Henvisningen til rett og sømmelighet stiller opp en standard hvis innhold må bestemmes 

etter den alminnelige oppfatning i folket av hva som er sømmelig.  

Komiteen framholdt følgende om «rett og moral»-vilkåret for registrering og tilskudd (s. 168): 

I og for seg kan en kanskje si at intet trossamfunn burde få eksistere hvis dets lære strider mot 

rett og moral. Men en må her regne med at for de trossamfunn som ikke blir registrert, de helt 

private, vil det råde en meget utstrakt frihet. Selv om deres lære er i strid med god moral, vil det 

ikke bli grepet inn hvis dette ikke gir seg utslag i handlinger som strider mot gjeldende 

straffelov. 
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Skal et trossamfunn bli registrert og få offentlig støtte og offentlige funksjoner, må åpenbart 

kravene stilles vesentlig strengere. Vilkåret må da være at læren ikke støter an mot rett og 

moral. Forutsetningen er egentlig at trossamfunnet representerer en positiv verdi, som staten 

kan være tjent med å vise tillit og å støtte, både ut fra interesse for folkemoralen og for den del 

av kulturen som det religiøse liv representerer.  

Ved vurderingen av et trossamfunns lære vil det være det rådende moralsyn i landet som legges 

til grunn. Det er åpenbart ikke en snever kristelig eller statskirkelig målestokk som skal nyttes. 

Men vurderingen vil likevel bygge på det syn som er alminnelig i landet, påvirket som det er av 

den kristendom som har vært her i århundrer. Man bør ikke godta hva som helst som moralsk 

fordi det betegner seg som uttrykk for en religiøs lære. Trossamfunn som går inn for polygami, 

som dyrker usunn ekstase eller tolererer utskeielser, som pålegger sine medlemmer bud imot 

helserøkt og folkeopplysning o. l. vil selvsagt ikke få godkjenning av det offentlige, selv om 

deres forhold ikke er slik at det leder til strafferettslig forfølgning. 

Dissenterlovkomiteen synes å ha forutsatt at et trossamfunn positivt må bidra til verdidannelse 

i samfunnet, men dette har altså ikke kommet klart til uttrykk i loven. Slik har bestemmelsene 

heller ikke vært tolket i praksis, i alle fall ikke de seneste tiårene.  

Sivilombudsmannen har bemerket blant annet følgende om vilkåret (sak 97–1562): 

Bare dersom virksomheten klart og tydelig fremstår som og opptrer på en måte som er i strid 

med allment aksepterte krav til en forsvarlig samfunnsorden og en allment godkjent 

samfunnsmoral, kan det etter mitt syn bli tale om å nekte trossamfunnet registrert. Det må 

således kreves klare holdepunkter for å nekte et trossamfunn registrering med den begrunnelse 

at dets lære eller arbeid strider mot «rett og moral». På bakgrunn av tros- og livssynsfrihetens 

prinsipp må det offentlige her ha en tung bevisbyrde. Antakelser omkring et trossamfunns lære 

og arbeid ut fra mer eller mindre uklare formuleringer i registreringsgrunnlaget 

(trosvedkjenningen, vedtektene mv.), kan ikke være tilstrekkelig. Det samme gjelder frykten for 

at et trossamfunn kan utnyttes og virke tiltrekkende på uønskede elementer i samfunnet. Dette er 

for øvrig en frykt – og til en viss grad også en realitet – som knytter seg til mange trossamfunn, 

også vel etablerte og verdensomspennende samfunn. Rent faglige og forskningsmessige 

innvendinger kan åpenbart heller ikke være tilstrekkelig. 

15.2.2 NOU 2013: 1  

Stålsett-utvalget hevdet at håndhevelsen av "rett og moral"-vilkåret overfor 

tilskuddsberettigede tros- eller livssynssamfunn blant annet har vært preget av at det i dag er 

svært mange samfunn som får støtte, og at forvaltningsansvaret er spredt på mange instanser. 

I tillegg mente utvalget at kravet om å overholde regler i andre lover er "svake og lite 

tydelige" (utredningen s. 341). På bakgrunn av blant annet dette mente utvalget at det i dag er 

utfordrende "å oppnå en stram og konsekvent linje når det gjelder å nekte støtte". Utvalget 

anbefalte at «rett og moral»- og «rett og sømd»-vilkårene ble byttet ut med mer spesifiserte 

vilkår for tilskudd til tros- og livssynssamfunn.  

For å tydeliggjøre kravet om å følge "rett" la utvalget fram forslag til særlige hjemler for å 

frata tros- og livssynssamfunn retten til tilskudd på grunn av brudd på tilskuddsvilkårene og 

visse brudd på annen lovgivning (§ 5-3 annet og tredje ledd i lovforslaget):  

Ved vesentlige brudd på vilkårene etter kapittel 2, andre krav etter loven her eller krav i 

forskrifter gitt med hjemmel i loven, kan departementet frata et tros- og livssynssamfunn 

godkjenning med rett til statstilskudd. 
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Tros- og livssynssamfunn kan fratas godkjenning med rett til statstilskudd hvis det avdekkes 

vesentlige og vedvarende lovbrudd og samfunnet ikke iverksetter tiltak som kan hindre slike 

brudd i fremtiden. Særlig vekt legges på brudd på lover som skal beskytte barns interesser og 

rettigheter, brudd på diskrimineringslovgivning og på brudd på lover som skal hindre 

oppfordring til hat og vold. 

Utvalget foreslo dessuten tydelige verdivilkår for tilskudd (§ 2-2 nr. 6 i lovforslaget): 

Samfunnet må ikke 

a. organisere eller oppmuntre til oppvekstvilkår for barn som er klart skadelige for deres 

utvikling, for eksempel godkjenne eller forsvare vold mot barn i form av fysisk avstraffelse. 

b. oppfordre til eller bifalle illegitime voldshandlinger og straffereaksjoner som bryter med 

grunnleggende menneskerettigheter. 

c. verve medlemmer ved bruk av tvang, manipulasjon og økonomiske fordeler eller ved 

krenkelse av retten til privatliv, eller hindre utmeldelse. 

Disse verdivilkårene er omtalt som "krav til visse standarder for ivaretakelse av viktige 

rettigheter og interesser" og er kommentert på følgende måte i utvalgets merknader til 

lovforslaget (utredningen s. 420):  

Et krav stilles om ikke å organisere eller oppmuntre til oppvekstvilkår som er klart skadelig for 

barns utvikling for eksempel å ikke godkjenne eller forsvare fysisk avstraffelse av barn. Fysisk 

avstraffelse er nevnt som et eksempel. Det må understrekes at også andre former for 

oppvekstvilkår kan være klart skadelige. Det stilles krav om ikke å oppfordre til eller bifalle 

illegitime voldshandlinger og straffereaksjoner som bryter grunnleggende menneskerettigheter. 

Med dette er det særlig ment uttalelser om 1) bruk av terror eller 2) uttalelser om straff av 

personer som bryter med trossamfunnets etiske grunnlag, knyttet til seksuell orientering eller 

andre normer for seksualliv («utroskap»), ved å gå ut av trossamfunnet («frafall»), eller 

ytringer om personer som omtaler religiøse oppfatninger («blasfemi»). Kravene under punkt tre 

[refererer til alle de tre vilkårene] omfatter også adferd som i seg selv ikke vil være straffbar 

etter andre lover, men som likevel er av en slik karakter at adferden ikke tilfredsstiller kravene 

til den offentlige støtteordningen. Eksempelvis vil en forkynnelse i et trossamfunn som 

oppfordrer til fysisk avstraffelse av barn, i seg selv ikke være straffbar, men kunne gi grunnlag 

for ikke å tilfredsstille kravene til den offentlige støtteordningen.  

Videre foreslo utvalget at tros- eller livssynssamfunnene ved søknad om tilskudd skal bekrefte 

skriftlig at de kjenner til, og vil overholde, disse verdikravene (lovutkastet § 2-2 nr. 7).  

Utvalget vurderte også om det burde stilles ytterligere verdivilkår, for eksempel strengere 

krav til likebehandling av hetero- og homofile i tros- og livssynssamfunn som mottar tilskudd, 

enn det som følger av diskrimineringslovgivningen (NOU 2013: 1 s. 346). Konkret dreide 

vurderingene seg om valg av ledere og mulighet for medlemskap i tros- og 

livssynssamfunnene. Utvalget konkluderte med ikke å fremme forslag om skjerping av 

likebehandlingskravene i tilskuddsordningen på disse punktene.  

De fleste høringsinstansene som uttalte seg om tilskuddsvilkårene i lovutkastet § 2-2 nr. 6, var 

enten helt eller delvis positive. Human-Etisk Forbund (HEF) og LIM (Likestilling, 

integrering, mangfold) ga sin uforbeholdne støtte. Det teologiske fakultet ved Universitetet i 

Oslo (TF) støttet også forslaget, men mente at det var "uklart hvilke deler av tros- og 

livssynssamfunnene som forventes å overholde disse kravene, og hvordan de kan la seg 

overvåke i praksis". Norges Kristne Råd (NKR) var enig i at "rett og sømd" kan trenge en 

nærmere avklaring og at eksemplene som opplistes i lovforslaget, bør være diskvalifiserende 
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for tilskudd. NKR fant det imidlertid betenkelig og potensielt mistenkeliggjørende og 

stigmatiserende at det for tros- og livssynssamfunn lovfestes "særskilte krav som bør være 

selvsagte for alle typer organisasjoner som mottar offentlige tilskuddsmidler". Videre mente 

NKR at det var uheldig at lovforslaget åpner for en skjønnsvurdering av hva som kan være 

skadelig for barns utvikling. Rådet påpekte også at forholdene som trekkes fram under § 2-2 

nr. 6 bokstav a i utvalgets lovutkast, allerede er forbudt etter barneloven. NKR støttet vilkåret 

om verving av medlemmer etc., men mente at det ellers var tilstrekkelig å lovfeste at tros- og 

livssynssamfunnene ikke må tilskynde eller medvirke til handlinger som strider mot norsk lov 

eller SP art. 20 om krigspropaganda og fremme av hat. Kirkerådet uttalte at "oppramsinger av 

hva som ikke er lov er lite hensiktsmessig, da slike lister sjelden blir uttømmende", men ga sin 

tilslutning til NKRs uttalelse. Tromsø Stift – Den katolske kirke i Nord-Norge, som tok 

avstand fra forslaget, mente blant annet at forslaget utfordret Grunnlovens 

likebehandlingsprinsipp. 

15.2.3 Stortingets anmodningsvedtak nr. 929, 16. juni 2016 

Under behandlingen av Meld. St. 30 (2015–2016) Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv 

integreringspolitikk og et representantforslag fra Karin Andersen og Audun Lysbakken om å 

sikre integrering (Dokument 8:29 S (2015–2016)) fattet Stortinget anmodningsvedtak nr. 929, 

16. juni 2016: 

Stortinget ber regjeringen utrede en mulighet for å trekke tilbake økonomisk støtte til 

trossamfunn som: 

1) oppfordrer til lovbrudd, 

2) tar imot utenlandsk finansiering fra stater som bryter fundamentale menneskerettigheter, 

3) andre alvorlige forhold som kan medføre tilbaketrekking av statlig støtte. 

Regjeringen bes utrede retningslinjer for når slik støtte kan trekkes tilbake. 

I komiteens innstilling, Innst. 399 S (2015–2016), uttalte flertallet dessuten følgende: 

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og 

Sosialistisk Venstreparti, mener det må ha konsekvenser at trossamfunn og religiøse ledere 

fremmer holdninger som strider mot grunnleggende menneskerettigheter, demokratiske verdier 

og prinsipper, samt holdninger som innskrenker og hemmer integrering og utsetter noen for 

sterk sosial kontroll. Dette gjelder uansett trosretning.  

Flertallet mener regjeringen må utrede hvordan statlige myndigheter skal forholde seg til slike 

trossamfunn. 

15.2.4 Departementets vurderinger  

15.2.4.1 Utgangspunkt 

I kapittel 6.3.3 ovenfor har departementet, i lys av blant annet statens aktivt støttende tros- og 

livssynspolitikk, redegjort for noen prinsipielle utgangspunkter for vurderingen av vilkår for 

tilskudd, og det vises til dette. Etter departementets syn, og i tråd med anbefalingene fra 

Stålsett-utvalget, er det behov for å tydeliggjøre dagens grunnleggende krav i 

tilskuddsordningen om at tros- og livssynssamfunn ikke skal krenke "rett og moral" eller "rett 

og sømd". Det er også behov for å legge til rette for tettere oppfølging av tros- og 

livssynssamfunn som mottar tilskudd.   
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Departementet vil peke på at likebehandlings- og forutsigbarhetshensyn tilsier at 

forvaltningen generelt bør ha et relativt snevert rom for skjønnsutøvelse i saker om tilskudd til 

tros- og livssynssamfunn. Dette taler for å erstatte nåværende «rett og moral»- og «rett og 

sømd»-vilkår med mer presist angitte vilkår. På den andre siden er det neppe mulig å utforme 

særlige verdivilkår som ikke forutsetter utøvelse av et visst skjønn. Håndhevelsen av 

vilkårene bør – i en viss utstrekning – også kunne tilpasses utviklingen i samfunnets syn på 

ulike verdispørsmål, men dette synspunktet bør neppe trekkes for langt.     

Departementet mener for det første at kravet om å følge norsk lov bør tydeliggjøres, og at 

loven bør inneholde en hjemmel for å nekte tros- eller livssynssamfunn økonomisk støtte 

dersom tros- og livssynssamfunn står ansvarlig for kvalifiserte brudd på annen lovgivning, for 

eksempel straffeloven eller diskrimineringsregelverk.  

For det andre mener departementet at det fortsatt skal stilles visse verdimessige vilkår for 

støtte. Det gjeldende kravet om å ikke krenke "sømd" eller "moral" bør dermed presiseres. I 

disse tilfellene skal den offentlige støtten kunne nektes eller fratas tros- og livssynssamfunn 

selv om det ikke kan konstateres brudd på annen lovgivning, for eksempel straffeloven. 

15.2.4.2 Krav om å følge norsk lov 

Lovforslaget i NOU 2013: 1 legger opp til at tros- og livssynssamfunn kan nektes tilskudd når 

organisasjonen er ansvarlig for vesentlige brudd på lovens vilkår for tilskudd, eller hvis det 

avdekkes vesentlige og vedvarende brudd på andre lover, og samfunnene ikke iverksetter 

tiltak som kan hindre flere overtredelser. Utvalget bemerket blant annet følgende om lovbrudd 

som grunnlag for å nekte tilskudd (utredningen s. 342): 

Organisasjonen må være ansvarlig for lovbruddet, enten ved at organisasjonen i vedtekter og 

lignende ikke vil bøye seg for lovkrav, eller ved at organisasjonen ikke iverksetter tiltak for å 

hindre fremtidige lovbrudd. Det er heller ikke hvilket som helst lovbrudd som gir grunnlag for å 

stoppe støtte. Brudd på brannforskrifter eller byggeforskrifter gir ikke grunnlag for å nekte 

støtte. 

Et eksempel på et lovbrudd kan være et trossamfunn som diskriminerer ved ansettelse ved for 

eksempel ikke å ville ansette en homofil person i en vaktmesterstilling uten religiøse funksjoner. 

Hvis samfunnet fastholder at de vil fortsette å nekte homofile ansettelse, er dette et eksempel på 

virksomhet som på varig basis kan være i strid med norsk lov på dette feltet og som eventuelt 

kan føre til at støtte ikke bør gis. 

Utvalget vil i tillegg vektlegge lovbrudd knyttet til oppfordring til vold, og lovbrudd som går ut 

over barns interesser og rettigheter, jf. vektlegging av barns interesser i drøftingen i kapittel 19. 

Departementet er i all hovedsak enig i utvalgets vurderinger.  

Departementet vil imidlertid understreke at dersom det begås straffbare handlinger i et tros- 

eller livssynssamfunn, er det ikke primært gjennom tilskuddsordningen at staten skal 

sanksjonere forholdene. Straffbare forhold er i første rekke en sak for politi- og 

påtalemyndighet, også når overtredelsene er begått i et trossamfunn eller med en religiøs 

begrunnelse. Dette kan tilsi at det i saker om straffbare forhold vanligvis bør foreligge en 

rettskraftig dom før tilskuddsforvalter nekter tros- eller livssynssamfunnet tilskudd eller 

krever tilskudd tilbakebetalt. Inntil det foreligger en rettskraftig dom kan tilskuddsforvalter 

eventuelt stille samfunnets krav om tilskudd i bero.  
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Å nekte et tros- eller livssynsamfunn statstilskudd på grunn av vesentlige lovbrudd vil 

imidlertid ha et annet formål enn å sanksjonere det straffbare forholdet. Det vil primært være 

begrunnet i kravet om forsvarlig forvaltning av det offentliges midler og andre forutsetninger 

for tilskuddet. Kravet til bevis i slike saker vil derfor være mindre strengt enn i saker etter 

straffeloven. Blant annet slike grunner kan tilsi at sak om nekting eller tilbakebetaling av 

tilskudd ikke stilles i bero i påvente av straffesaken. 

Etter Stålsett-utvalgets forslag skulle retten til tilskudd ikke kunne fratas tros- og 

livssynssamfunn som iverksetter tiltak for å hindre nye lovbrudd. Departementet mener 

imidlertid at enkelte lovbrudd kan være så alvorlige at tilskudd etter omstendighetene bør 

kunne nektes eller kreves tilbakebetalt selv om tros- eller livssynssamfunnet iverksetter tiltak 

for å hindre gjentakelse. Seksuelle overgrep mot barn og terrorfinansiering er eksempler på 

forhold som bør kunne medføre at tilskudd uansett ikke gis. Brudd på bestemmelser som skal 

beskytte barns interesser, brudd på diskrimineringslovgivningen og brudd på lovbestemmelser 

som skal hindre oppfordring til hat eller vold, foreslås nevnt i loven som alvorlige lovbrudd 

det skal legges vekt på ved vurdering av om tilskudd skal nektes. 

Departementet foreslår følgende bestemmelse i lovforslaget § 6 første ledd: 

Tros- eller livssynssamfunn som begår alvorlige lovbrudd, kan nektes tilskudd etter § 4. I 

vurderingen skal det legges særlig vekt på brudd på lovbestemmelser som skal beskytte barns 

interesser, brudd på diskrimineringslovgivning og brudd på lovbestemmelser som skal hindre 

oppfordring til hat eller vold.   

Forslaget legger opp til at tilskudd kan nektes, og denne vurderingen må gjøres konkret. Et 

grunnvilkår er at det faktisk er konstatert et lovbrudd; en mistanke om lovbrudd er ikke nok til 

å nekte tilskudd. Samfunnet som sådan må videre klart kunne knyttes til det aktuelle 

lovbruddet for at det skal være aktuelt å nekte tilskudd. Dessuten må lovbruddet være 

tilstrekkelig alvorlig til at det er grunn til å nekte tilskudd. At lovbruddet eventuelt er 

vedvarende, vil kunne være et moment i vurderingen av alvorlighetsgraden. Det kan også ha 

betydning om samfunnet har iverksatt tiltak for å hindre nye lovbrudd. I vurderingen skal det 

legges særlig vekt på de typer lovbrudd som er nevnt i bestemmelsen.  

15.2.4.3 Verdimessige vilkår 

Departementet mener som nevnt at det gjeldende tilskuddsvilkåret om "sømd" eller "moral" 

bør formuleres mer konkret, men har påpekt at det er krevende å utforme verdivilkår for 

tilskudd. Av hensyn til blant annet forutberegnelighet i ordningen og oppfølging fra 

myndighetenes side bør vilkår utformes mest mulig presist i loven, mens mer åpent formulerte 

vilkår vil gi rom for konkret vurdering av blant annet rimelighet.  

Departementet har merket seg Stålsett-utvalgets relativt konkret formulerte verdivilkår og 

deler i hovedsak utvalgets vurdering av hvilke forhold som bør kunne diskvalifisere for 

tilskudd. Stålsett-utvalgets forslag til vilkår er dels formulert som vilkår for godkjenning av 

tros- og livssynssamfunn, blant annet som grunnlag for tildeling av tilskudd, og dels som 

vilkår for sanksjoner, at samfunnet kan fratas godkjenning med rett til statstilskudd. 

Departementet viser i denne sammenhengen også til regjeringens satsing mot negativ sosial 

kontroll (Retten til å bestemme over eget liv. Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, 

tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017–2020). Tros- og livssynssamfunnene kan ha stor 
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innflytelse på dette verdiområdet og det er viktig at de er seg bevisst det ansvaret dette 

medfører. 

Departementet er i tvil om hvordan verdivilkår mest hensiktsmessig bør utformes. I tilfeller 

som slike vilkår skal ramme, vil terskelen for å nekte tilskudd generelt være lavere enn når det 

kan konstateres lovbrudd, og tilskuddsforvalteren vil uansett måtte gjøre en selvstendig, 

skjønnsmessig vurdering.  

Etter departementets syn bør verdivilkår være avgrenset til å ramme aktivitet i tros- og 

livssynssamfunn som på en kvalifisert måte rammer andres, primært ikke-medlemmers, 

rettigheter og friheter, jf. EMK artikkel 9 nr. 2. Medlemmene vil kunne reagere med å forlate 

det aktuelle samfunnet. Også tros- og livssynsamfunn som aktivt hindrer utmelding bør kunne 

nektes tilskudd, slik Stålsett-utvalget foreslo. Departementet er videre enig med Stålsett-

utvalget i at tros- og livssynssamfunn som "organiserer eller oppmuntrer til oppvekstvilkår for 

barn som er klart skadelige", heller ikke bør ha rett til tilskudd.   

På denne bakgrunnen foreslår departementet et verdivilkår som er mer generelt utformet enn 

forslaget fra Stålsett-utvalget, jf. departementets lovutkast § 6 annet ledd:  

Tros- eller livssynssamfunn som utfører, oppfordrer til eller uttrykker støtte til handlinger som 

utgjør en alvorlig krenkelse av andres rettigheter og friheter, kan nektes tilskudd etter § 4. 

Samfunn som organiserer eller oppmuntrer til oppvekstvilkår for barn som er klart skadelige, 

skal nektes tilskudd.   

Hovedvilkåret gir grunnlag for at tilskuddsmyndigheten kan nekte tilskudd. Det forutsettes 

dermed en konkret vurdering av det aktuelle forholdet. Ordlyden vil kunne omfatte forhold 

som kan være lovbrudd, og da kan hjemmelen i § 6 første ledd anvendes. Bestemmelsen i 

annet ledd har som formål å ramme krenkelser av andres rettigheter og friheter som ikke er i 

strid med lov, men som likevel er tilstrekkelig alvorlige til at tilskudd bør nektes. At forholdet 

er vedvarende, og at det eventuelt ikke iverksettes tiltak for å hindre framtidige krenkelser, vil 

også her være av betydning for vurderingen av om tilskudd skal nektes. Også i disse tilfellene 

må en kunne konstatere at organisasjonen er ansvarlig for forholdet. Et klart eksempel på 

dette vil kunne være at krenkelsen framgår av vedtekter eller andre dokumenter, kommer til 

uttrykk gjennom fast praksis eller lignende. Vilkåret om barns oppvekstvilkår er formulert 

som en skal-regel, og tilskuddsforvalteren vil dermed ha plikt til å nekte tilskudd dersom dette 

vilkåret er oppfylt.   

Departementet ber særskilt om høringsintansenes synspunkter på utformingen av verdivilkår 

for tilskudd. 

15.3 Særlig om krav til kjønnslikestilling 

15.3.1 Gjeldende rett 

Diskriminering på grunn av kjønn er forbudt på alle områder i samfunnet – også i 

trossamfunn. For at trossamfunn skal kunne behandle menn og kvinner ulikt må de generelle 

vilkårene i lov 21. juni 2013 nr. 59 om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) § 6 

om lovlig forskjellsbehandling være oppfylt. I praksis betyr det at forskjellsbehandling på 

grunn av kjønn i et trossamfunn er tillatt når den bygger på et religiøst grunnlag (saklig 

formål), at kravet om et bestemt kjønn er nødvendig for å kunne ha en stilling, et verv mv. 

(nødvendig for å oppnå formålet) og at målet for forskjellsbehandlingen står i et rimelig 
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forhold til virkningen for den som forskjellsbehandles (ikke uforholdsmessig). Tidligere 

inneholdt likestillingsloven en særlig bestemmelse om at loven ikke skulle gjelde for "indre 

forhold i trossamfunn", men denne unntaksbestemmelsen er nå opphevet.  

Det er gitt særlige regler om kjønnsbalansen i styrer i allmennaksjeselskaper, jf. lov 13. juni 

1997 nr. 45. om allmennaksjeselskaper § 6-11 a, som innebærer at det skal være 40 pst. 

kvinner (og menn) i styrene. Dette kravet gjelder tilsvarende for offentlige, heleide foretak 

(statsforetak), interkommunale selskaper, store samvirkeforetak og aksjeselskaper der 

kommuner har mer enn 2/3 eierandel.  

Kvinnekonvensjonen (KDK) er, som nevnt i kapittel 6.2.2, inkorporert i norsk rett, og 

konvensjonen går relativt langt i å pålegge staten å treffe tiltak for å motvirke diskriminering 

av kvinner. Diskriminering av kvinner er i konvensjonen definert som "enhver 

forskjellsbehandling, utestenging eller begrensning på grunnlag av kjønn", jf. artikkel 1. Flere 

av bestemmelsene i konvensjonen er relevante for en vurdering av hvordan 

tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn bør utformes:  

Artikkel 2  

Konvensjonspartene fordømmer alle former for kvinnediskriminering og er enige om å føre en 

politikk, uten opphold og med alle egnede midler, som tar sikte på å avskaffe alle former for 

kvinnediskriminering, og for dette formål forplikter de seg til: … 

e) å treffe alle tiltak som er nødvendige for å hindre at personer, organisasjoner eller foretak 

diskriminerer kvinner, … 

Artikkel 5 

Konvensjonspartene skal treffe alle tiltak som er nødvendige 

a) for å endre menns og kvinners sosiale og kulturelle atferdsmønstre, med sikte på å avskaffe 

fordommer og hevdvunnen og all annen praksis som bygger på stereotype manns- og 

kvinneroller, eller på forestillingen om at et av kjønnene er det andre underlegent eller 

overlegent. … 

FNs kvinnekomite har i tolkningsuttalelser utdypet bestemmelsene i konvensjonen. Komiteen 

har blant annet uttrykt at staten skal avstå fra å "sponse" praksiser i private organisasjoner 

som innebærer at kvinner og menn behandles ulikt, at statene skal ta aktive skritt for å hindre 

diskriminering av kvinner og at staten i noen tilfeller kan holdes ansvarlig for diskriminering 

som skjer i private organisasjoner (se Kvinnediskrimineringskomiteens General 

Recommendation No. 28 on the Core Obligations of States Parties under Article 2, 2010, 

særlig punktene 13, 35, 37).  

Som nevnt ovenfor i kapittel 6.2.2 kan det være spenninger mellom statens plikter etter KDK 

og statens plikt til å respektere tros- og livssynssamfunnenes frihet i indre forhold etter blant 

annet EMK artikkel 9.  

15.3.2 NOU 2013: 1 

Stålsett-utvalget drøftet om det i tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn bør stilles 

særlige vilkår som relaterer seg til diskriminering av kvinner. Hele utvalget foreslo som vilkår 

for tilskudd at samfunnet har vedtekter som fastsetter en styringsstruktur som står ansvarlig 

overfor staten for forvaltningen av tilskuddet, jf. ovenfor. Flertallet i utvalget foreslo i 

forlengelsen av dette, og med henvisningen til statens plikter etter KDK, dessuten et krav om 
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at denne styringsstrukturen skal være åpen for personer av begge kjønn (utredningen s. 345). 

Flertallet foreslo følgende vilkår for statstilskudd (lovforslaget § 2-2 nr. 4 annet punktum): 

Deltakelse i samfunnets styringsstruktur må være åpen for personer av begge kjønn.   

Mindretallet var uenige i at det skulle stilles et slikt krav om tilgang til styringsstrukturen for 

begge kjønn og framholdt følgende (utredningen s. 345):  

[L]ikestillingsstillingsloven … åpner [fortsatt] for at trossamfunn kan forskjellsbehandle 

kvinner og menn dersom det er nødvendig for å oppnå et saklig formål. Disse medlemmene vil 

tilrå at tilskuddsordningen ikke innrettes slik at den strammer inn handlingsrommet som i dag 

kan finnes knyttet til styringsorganer i trossamfunn. Disse medlemmene vil peke på at en 

regulering av styringsstruktur vil kunne forskjellsbehandle ulike trossamfunn, da noen 

trossamfunn ikke skiller mellom teologisk og økonomisk styringsorden, mens andre gjør det. 

Et knapt flertall av høringsinstansene som uttalte seg om flertallsforslaget, var negative til 

dette, blant andre HEF, Oslo katolske bispedømme, Borg biskop og bispedømmeråd og NKR. 

Førstnevnte uttalte blant annet følgende: 

HEF har alltid støttet tros- og livssynssamfunns rett til å styre seg selv og selv bestemme egen, 

intern organisering. Flertallets forslag vil være et brudd med dette, og vil snarere enn 

likebehandling av tros- og livssynssamfunn, føre til at noen ikke får det som enn så lenge er 

deres rettmessige kompensasjon av skattemidler. 

HEF mener at så lenge medlemskap er frivillig og utmelding mulig, må det høre til individets 

rett også å slutte seg til trossamfunn som har en annen oppfatning av demokrati og kvinners 

plass enn gjeldende norm i samfunnet. Vi støtter derfor utvalgets mindretall i dette spørsmålet, 

men vil fortsette å kritisere slike oppfatninger i den offentlige debatten. 

NKR viste blant annet til følgende for å begrunne sitt syn:  

Spørsmålet om kvinners medvirkning i religiøse riter, undervisning og ledelsesstrukturer 

vurderes teologisk noe ulikt i trossamfunn. NKR har foretatt en undersøkelse blant sine 

medlemssamfunn for å se i hvilken grad de vil bli berørt av den foreslåtte bestemmelse. De 

fleste av medlemssamfunnene har i dag ledelsesstrukturer der kvinner deltar. En 

stikkprøvekontroll av registreringsdata fra Brønnøysundregistrene av styringsstrukturen i en 

tredjedel av landets ca 300 pinsemenigheter viser at de fleste har styrer/menighetsråd med 

deltakelse fra begge kjønn. Enkelte trossamfunn kjennetegnes ved at de er organisert ut fra en 

forestilling om at enkeltmennesker har en særskilt kompetanse til å fortolke trosgrunnlag og 

tilhørende embetssyn og utpeke ledere. Enkelte posisjoner er ikke åpne for kvinner. 

Andre trossamfunn har en ledelsesstruktur som ikke er foreningsbasert, men forankret i 

kompetente organer utenfor Norges grenser. Det vil oppleves som tungvint og svært lite 

hensiktsmessig om trossamfunn for å tilfredsstille et slikt krav måtte opprette et særskilt organ 

for å forvalte offentlige tilskudd ettersom tilskuddene inngår i den ordinære 

økonomiforvaltningen i trossamfunnet. Det vil etter NKRs oppfatning også være lite 

hensiktsmessig å etablere en ordning med en unntaksadgang etter søknad, ettersom slike 

søknader etter all sannsynligvis ville vært teologisk/dogmatisk begrunnet og derfor måtte 

innvilges. 

Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo og Likestillings- og diskrimineringsombudet var 

blant instansene som støttet flertallsforslaget. Ombudet begrunnet sin støtte med henvisning 

til KDKs artikler 2 e) og f), 5 a) og 13 c) og uttalte: 
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Å sette vilkår til lik deltakelse av menn og kvinner i religiøse styringsstrukturer som en 

forutsetning for statsstøtte, gir et normativt signal om viktigheten av likestilling mellom 

kjønnene, som er et av de grunnleggende prinsippene i det norske samfunn. 

Forslaget pålegger trossamfunnene således at de bare må være åpen for å la begge kjønn delta 

i deres styringsstruktur, som en betingelse for å motta statsstøtte. Ombudet mener at dette er en 

ganske mild form for oppfordring til trossamfunnene å integrere likestillingsprinsippet i deres 

organisasjonsform, uten å gripe inn i deres religionsfrihet.   

15.3.3 Departementets vurderinger  

Etter departementets syn bør en i utgangspunktet ikke stille mer inngripende krav overfor 

tros- og livssynssamfunn om likebehandling på grunnlag av kjønn enn det annen virksomhet 

er underlagt i likestillingsloven. På den andre siden kan en hevde at staten forpliktes til 

nettopp å stille mer vidtrekkende krav når tros- og livssynssamfunnene gis økonomisk støtte. 

Det sistnevnte synspunktet kan finne støtte i KDKs bestemmelser og FN-komiteens 

tolkningsuttalelser.  

Departementet oppfatter det som uklart om forslaget fra flertallet i Stålsett-utvalget egentlig 

innebærer noe mer enn det som allerede følger av det generelle kravet til forskjellsbehandling 

i likestillingsloven § 6. Hvis "styringsstrukturen" er et rent administrativt organ, har 

trossamfunnet ikke adgang til å nekte kvinner tilgang.  

Etter departementets oppfatning er det ikke rimelig å tolke gjeldende rett slik at KDK gir et 

klart forbud mot at staten kan gi statstilskudd til trossamfunn som forskjellsbehandler kvinner 

og menn. På den andre siden er det, etter departementets syn, rimelig å tolke KDK slik at 

staten aktivt bør arbeide for likhet mellom kvinner og menn i tros- og livssynssamfunn. 

Departementet viser til drøftelsen ovenfor i kapittel 6.3.3, der det er pekt på at andre 

virkemidler enn rettslige vilkår for tilskudd i noen tilfeller kan være bedre egnet til å påvirke 

interne forhold i tros- og livssynssamfunn. For blant annet å unngå at tilskuddsordningen kan 

oppfattes slik at staten bidrar til å legitimere illegitim forskjellsbehandling innad i tros- og 

livssynssamfunn, mener departementet at staten i dialog med samfunnene bør vurdere egnede 

tiltak for påvirkning. Målet for slik dialog og slike tiltak bør være å skape internt engasjement 

for likestillingsarbeid i samfunnene.  

Departementet vil vurdere nærmere hvordan dette arbeidet bør skje. En mulighet kan for 

eksempel være å stille krav om at tros- og livssynssamfunnenes ordinære rapportering i 

tilskuddsordningen skal redegjøre for hvordan samfunnene arbeider med 

likestillingsspørsmål, se nedenfor i kapittel 16. Slike krav til rapportering kan også stilles mer 

konkret, for eksempel dersom tilskuddsforvalteren blir kjent med utfordringer i 

enkeltsamfunn. På den andre siden vil departementet som et generelt utgangspunkt være 

forsiktig med å pålegge tros- og livssynssamfunn nye og byrdefulle rapporteringskrav. Et 

annet tiltak som kan vurderes, er å bruke særskilte tilskudd for å stimulere til internt arbeid 

med kjønnslikestilling i samfunnene.  

15.4 Forbud mot utenlandsk finansiering 

15.4.1 Stortingets anmodningsvedtak 12. januar 2016 

Etter et representantforslag fra Harald T. Nesvik, Jonas Gahr Støre, Knut Arild Hareide, Marit 

Arnstad, Trond Helleland og Trine Skei Grande om et felles løft for god integrering, 
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Dokument 8:37 S (2015–2016), fattet Stortinget følgende anmodningsvedtak den 12. januar 

2016 (nr. 442): 

Stortinget ber regjeringen utrede en ordning som gjør at kun stater som praktiserer 

religionsfrihet tillates å bistå med finansiering av trossamfunn i Norge. Regjeringen anmodes 

videre om å arbeide for å tette alle smutthull i regelverket, herunder bruk av stiftelser. 

Vedtak nr. 442 ble fulgt opp med en utredning i samarbeid mellom Kulturdepartementet, 

Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet. Stortinget ble orientert om 

utredningsfunnene i Prop. 1 S (2016–2017) for Kulturdepartementet s. 132–134. 

Hovedpunktene i orienteringen var følgende:  

 Et forbud mot utenlandsk finansiering av norske trossamfunn vil i utgangspunktet 

bare kunne omfatte forbud mot å motta slik finansiering i Norge. Det vil også lettere 

la seg håndheve enn et forbud mot å gi bidrag fra utlandet.  

 Et forbud som kun omfatter finansiering fra stater som ikke respekterer 

religionsfriheten, vil ikke være til hinder for at det kan mottas bidrag fra private i 

disse landene. En må videre ta stilling til om et forbud bør omfatte bidrag fra 

utenlandske statsborgere som oppholder seg i Norge, og/eller utenlandske juridiske 

personer i Norge.  

 Siden et trossamfunn ikke er en særskilt rettslig størrelse i Norge i dag, må et forbud 

mot å motta finansiering avgrenses til for eksempel å gjelde trossamfunn som mottar 

tilskudd etter trossamfunnsloven, se nærmere nedenfor.  

 En må ta stilling til hvilke former for støtte et forbud skal omfatte, og hvilke 

konkrete stater som skal omfattes av et forbud.  

 Det overordnede menneskerettslige spørsmålet som et forbud vil reise, er om 

rettighetene til mottaker av bidrag vil krenkes, i første rekke religionsfriheten, men 

også foreningsfriheten og diskrimineringsforbudet. Spørsmålene som må besvares, 

vil være om et forbud vil være et inngrep i religionsfriheten og/eller andre friheter, 

om et forbud vil forfølge minst ett legitimt formål, om et forbud vil være nødvendig 

og egnet for å oppnå formålet og ikke uforholdsmessig, og om et forbud vil være i 

strid med diskrimineringsforbudet. Departementets vurdering i Prop. 1 S (2016-

2017) var at internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter neppe er til hinder 

for et generelt forbud rettet mot finansiering fra stater som selv ikke respekterer 

religionsfriheten.  

 Et forbud må i tilfellet lovfestes, og flere modeller for gjennomføring kan tenkes. En 

kan for eksempel vurdere å innføre et forbud mot utenlandsk finansiering som et 

vilkår for å motta statstilskudd som trossamfunn i Norge.  

 Det vil generelt være utfordrende å utforme et regelverk som ikke kan omgås. Et 

forbud vil for eksempel kunne omgås ved at bidrag ytes via mellommenn i Norge 

eller i andre land som ikke omfattes av forbudet. Det vil være vanskelig å tette slike 

"smutthull" uten å komme i konflikt med menneskerettslige forpliktelser. 

 Det finnes i dag ingen god oversikt over hvor utbredt ulike typer utenlandsk 

finansiering av trossamfunn i Norge er, og det er vanskelig å ha en oppfatning om 

hvordan et forbud vil slå ut for ulike trossamfunn.  
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Som det har framgått ovenfor i kapittel 15.2.3, omfatter også Stortingets anmodningsvedtak 

929 fra 16. juni 2016 et punkt om utenlandsk finansiering av trossamfunn, men dette vedtaket 

har en noe annen innretning enn anmodningsvedtak 442. Departementet varslet i Prop. 1 S 

(2016–2017) at en ville følge opp anmodningsvedtak nr. 929 i arbeidet med ny lovgivning for 

tros- og livssynssamfunn. 

15.4.2 Departementets vurderinger  

Med utgangspunkt i vurderingene som ble formidlet til Stortinget i Prop. 1 S (2016–2017), og 

Stortingets anmodningsvedtak nr. 929 fra 16. juni 2016, har departementet vurdert ulike 

modeller for å forhindre uønsket utenlandsk bistand med finansiering av trossamfunn i Norge.  

Et direkte forbud for tros- og livssynssamfunn til å motta finansiering fra visse stater vil, etter 

departementets vurdering, være krevende å håndheve. Verken trossamfunn eller 

livssynssamfunn er særskilte rettslige størrelser i Norge. Tros- og livssynssamfunn (og andre 

frivillige organisasjoner) kan etableres og drives uten noen form for myndighetsgodkjenning 

eller -registrering. Dermed vil det lett kunne oppstå usikkerhet om hvilke instanser på 

mottakersiden i Norge som er omfattet av forbudet. 

Dersom et forbud heller innføres indirekte som et vilkår for tilskudd til tros- og 

livssynssamfunn, slik anmodningsvedtak nr. 929 legger opp til, vil det ikke være tvil om 

hvilke instanser på mottakersiden som omfattes. Et tilskuddsvilkår vil kun få virkning for 

tros- og livssynssamfunn som velger å fremme krav om statstilskudd, og som er sikret visse 

inntekter via tilskuddsordningen. Derfor lar det seg i utgangspunktet lettere forsvare 

menneskerettslig enn et direkte forbud mot utenlandsk finansiering. 

Anmodningsvedtak nr. 929 legger opp til et videre forbud enn vedtak nr. 442 – i den forstand 

at «stater som bryter fundamentale menneskerettigheter» er en videre kategori enn «stater som 

ikke praktiserer religionsfrihet». Et forbud som kun gjelder finansiering fra sistnevnte 

kategori stater, vil i større grad være i tråd med gjensidighetsprinsippet i internasjonale 

relasjoner. Departementet mener derfor at et eventuelt forbud bør gjelde for finansiering fra 

stater som ikke selv praktiserer religionsfrihet – det vil si stater som er ansvarlige for gjentatte 

og alvorlige krenkelser av retten til religionsfrihet. Hvilke konkrete stater som skal omfattes, 

vil departementet kunne komme tilbake til i arbeidet med forskrift til loven. 

Etter departementets forslag vil tilskuddsvilkåret kun omfatte offentlig utenlandsk 

finansiering, det vil si bidrag fra offentlige organer og rettssubjekter under den fremmede 

statens eller andre offentlige myndigheters kontroll. Det vil kunne være vanskelig å avgjøre 

om en finansiering skal tilskrives staten eller et privat rettssubjekt. Et individ som innehar en 

ledende rolle vil f.eks. lett bli assosiert med staten. I enkelte sammenhenger kan det formodes 

at vedkommende handler på statens og ikke på egne private vegne. 

Regler om avståelse fra å motta slik utenlandsfinansiering bør uansett praktiseres med en viss 

varsomhet. Tros- og livssynssamfunn som har tatt imot bidrag i aktsom god tro om at 

bidragsyteren ikke er et offentlig organ eller kontrollert av det offentlige, skal ikke rammes.  

Spørsmålet om kriterier for når et rettssubjekt skal anses styrt eller kontrollert av staten, vil 

departementet komme tilbake til i arbeidet med forskriftene til loven. 
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For at formålet med tilskuddsvilkåret i størst mulig grad skal oppnås, bør det gjelde flere 

former for støtte, ikke bare direkte pengebidrag. Også verdien av varer, tjenester og andre 

tilsvarende ytelser som er mottatt vederlagsfritt eller til underpris, bør inkluderes. 

Med små bidrag kan det neppe sies å foreligge en påregnelig risiko for uheldige bindinger 

eller forventninger om innflytelse på eller gjenytelse fra mottaker. Dette taler for at det bør 

være en beløpsgrense for når vilkåret skal anses brutt. En beløpsgrense vil imidlertid kunne 

åpne for omgåelser, f.eks. ved at det ytes flere bidrag under grensen, hvilket tilsier at den også 

bør gjelde for summen av flere bidrag fra én stat, eventuelt over en viss periode. 

Departementet mener at 100 000 kroner i utgangspunktet kan være en passende grense, og at 

den bør gjelde både for ett og summen av flere bidrag fra én stat i løpet av ett regnskapsår. 

Beløpsgrensen bør etter hvert justeres i tråd med prisveksten, hvilket kan tale for at den 

fastsettes i forskrift.   

Av likebehandlingshensyn bør vilkåret gjelde for både tros- og livssynssamfunn. 

Dersom man vil innføre et lovmessig hinder mot uønsket utenlandsk finansiering av 

trossamfunn i Norge, mener departementet det best kan gjøres med følgende bestemmelse i 

lovutkastet § 6 tredje ledd: 

Tros- eller livssynssamfunn som tar imot bidrag fra stater som ikke respekterer retten til tros- 

og livssynsfrihet, kan nektes tilskudd etter § 4.    

15.5 Erklæring ved krav om tilskudd 

15.5.1 Innledning 

Stålsett-utvalget foreslo at tros- og livssynssamfunn ved søknad (krav) om tilskudd skulle 

pålegges å bekrefte "kjennskap til og vilje til overholdelse av" verdivilkårene for tilskudd 

(NOU 2013: 1 s. 358–359 og lovutkastet § 2-2 nr. 7). Fra utvalget ble det spesielt pekt på at 

det kan være viktig at tros- eller livssynssamfunnet skriver under på at det ikke forsvarer eller 

aksepterer bruk av fysisk avstraffelse mot barn.  

15.5.2 Departementets vurderinger  

Departementet er enig i at en bør kreve at tros- og livssynssamfunn eksplisitt forplikter seg til 

å oppfylle vilkårene for tilskudd når krav framsettes. Denne forpliktelsen bør, etter 

departementets syn, gjelde alle vilkårene for tilskudd, ikke bare verdivilkåret. En slik 

erklæring vil kunne bidra til at forutsetningene for tilskuddet gjøres klarere og til 

bevisstgjøring i samfunnet. Det kan også lette oppfølgingen dersom det oppstår mistanke om 

brudd på vilkår. Departementet foreslår følgende bestemmelse i lovutkastet § 4 femte ledd:  

Samfunnet skal når det fremmer krav om tilskudd, skriftlig bekrefte at det er kjent med og vil 

overholde vilkårene for tilskudd i § 6.  

15.6 Særlige hjemler for straff 

Gjeldende trossamfunnslov § 29 inneholder en bestemmelse som fastsetter at brudd på 

nærmere angitt paragrafer i trossamfunnsloven kan straffes med bot. Det gjelder 

trossamfunnsloven §§ 4 andre punktum, §10, § 12, § 16, § 17, § 22, § 23, § 24 andre ledd og § 
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27 a. De fleste av disse bestemmelsene gjelder offentlige oppgaver som trossamfunnene ikke 

lenger har.  

Stålsett-utvalget mente det ikke var hensiktsmessig med en "egen rett til å ilegge bøter i 

loven" (NOU 2013: 1 s. 415).  

Departementet viser til dette, og til at straffeloven selv, blant annet i kapittel 39 om forseelser 

mot person, inneholder straffehjemler som fortsatt kan være aktuelle. Det foreslås derfor ikke 

videreført bestemmelser med særlige straffehjemler i den nye loven. 
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16. BRUK AV TILSKUDD OG RAPPORTERING  

16.1 Bruk av tilskudd 

16.1.1 Innledning 

Etter gjeldende lovgivning skal trossamfunnene bruke tilskuddene til religiøse formål, mens 

tilskuddene til livssynssamfunn skal benyttes til formål som går inn under virksomheten som 

livssynssamfunn.  

Hva som menes med "religiøse formål", er ikke nærmere definert i trossamfunnsloven eller i 

dens tilhørende forskrift, og formålet er ment å være forholdsvis vidt. Lovens forarbeider gir 

grunnlag for å hevde at det med dette forutsettes at tilskuddene skal gå til finansiering av 

trossamfunnets virksomhet. Dissenterlovkomiteen uttalte følgende om trossamfunnenes bruk 

av tilskuddene (utredningen s. 89):  

Hvilke formål trossamfunnene vil nytte beløpene til innenfor sin virksomhet, må de for øvrig 

selv være herre over. De vil utvilsomt i alle tilfelle bare dekke en meget liten del av 

trossamfunnenes samlede utgifter til lokale, lønn til prest, til administrasjon m.v.  

I tråd med komiteens uttalelse har Justis- og politidepartementet uttrykt følgende i rundskriv 

nr. G-86/76 av 24. mai 1976:  

Når lovens § 19 fjerde ledd første punktum bestemmer at tilskuddene skal brukes til religiøse 

formål, er det kun for å knytte tilskuddene til utgifter som samfunnet har nettopp som 

trossamfunn.   

At livssynssamfunn skal bruke tilskuddene til formål som går inn under virksomheten som 

livssynssamfunn, samsvarer godt med dette.  

16.1.2 Departementets vurderinger 

Etter departementets oppfatning bør loven fortsatt inneholde en prinsippbestemmelse om hva 

statstilskuddet til tros- og livssynssamfunn kan anvendes til, men begrensningen bør ikke 

formuleres for strengt. Departementet foreslår at de gjeldende reglene om dette i 

trossamfunnsloven og livssynssamfunnsloven omformuleres til én felles regel som fastslår at 

tilskudd kan brukes til tros- eller livssynsformål, dvs. å dekke drifts- og investeringsutgifter 

knyttet til samfunnets egen religiøse eller livssynsmessige virksomhet. Dette er i tråd med 

Stålsett-utvalgets forslag, jf. utvalgets lovforslag § 3-3 andre punktum.   

Regelen betyr, i likhet med det som følger av gjeldende lovgivning, at tros- og 

livssynssamfunnene vil kunne bruke tilskudd til å dekke et vidt spekter av utgifter. 

Samfunnene kan imidlertid ikke overføre tilskuddene direkte til sine medlemmer. Tros- og 

livssynssamfunn som ikke bruker midlene til å finansiere egen virksomhet, men i stedet gir 

dem videre til andre organisasjoner, enten i Norge eller i utlandet, vil også opptre i strid med 

regelen. 

Den nye regelen vil ikke være til hinder for at tilskuddsmidler kan settes av til sparing, 

forutsatt at samfunnet senere skal bruke dem i tråd med lovens forutsetninger. Det vil 

imidlertid være i strid med regelen dersom tilskuddsmidler gjøres utilgjengelige for tros- eller 

livssynssamfunnets styrende organ, for eksempel ved utlån.  
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Brukes tilskudd i strid med lovens forutsetninger, vil det være grunn for staten til å kreve de 

feilbrukte midlene tilbakebetalt. 

16.2 Rapporteringskrav 

16.2.1 Innledning 

Nåværende lovgivning fastslår at samtlige tros- og livssynssamfunn som får tilskudd, må 

sende inn årlige regnskap over bruk av tilskuddsmidler. Ifølge lovenes tilhørende forskrifter 

skal regnskapet være attestert av statsautorisert eller registrert revisor. Det er ikke krav om 

revisorattestasjon når det statlige tilskuddet er under 100 000 kroner. I slike tilfeller skal 

trossamfunnet (alle livssynssamfunn får i dag mer enn 100 000 kroner i statstilskudd på grunn 

av kravet om minst 500 medlemmer) sende inn en regnskapsoversikt som er bekreftet av 

trossamfunnets styre eller utvalg. 

Registrerte trossamfunn skal i tillegg til regnskapet sende inn en kortfattet årsmelding "om 

verksemda og om brigde i ting som er registerførde". Livssynssamfunn og uregistrerte 

trossamfunn er ikke pålagt en tilsvarende plikt til å rapportere om virksomheten.  

Stålsett-utvalget anbefalte at terskelen for revisorbekreftelse av regnskapet ble hevet til 400 

000 kroner (utredningen s. 356), og begrunnelsen var følgende: 

Kravet til revisorbekreftelse på alle tilskudd over 100 000 kroner kan synes strengt. Med 

utgifter til ekstern revisjon på i størrelsesorden minst 5000 kroner, vil en stor del av den 

offentlige støtten gå med til revisjon. Til sammenlikning er det som generell regel for 

tilskuddsordninger under Kulturdepartementet i 2012 et krav om revisjonsplikt for tilskudd til 

drift på over 400 000 kroner. 

Videre tok utvalget til orde for at både tros- og livssynssamfunn ble pålagt å sende inn en 

"kortfattet årsrapport der en særlig får fram forhold som eventuelt har endret seg etter at første 

godkjenning ble gitt". 

16.2.2 Departementets vurderinger 

Etter departementets forslag skal bare samfunn med mer enn 500 medlemmer over 15 år 

kunne kreve tilskudd. Samtidig foreslår departementet at staten overtar kommunenes 

finansieringsansvar. Dette vil føre til at samtlige statstilskudd til tros- og livssynssamfunn vil 

overstige kr 400 000, om dagens tilskuddssats på rundt kr 1 000 legges til grunn.  

På denne bakgrunnen foreslår departementet at samtlige samfunn som mottar tilskudd, skal 

pålegges å sende inn regnskap som er revidert av statsautorisert eller registrert revisor. 

Samfunnene bør i tillegg pålegges å sende inn en rapport om virksomheten hvert år. Et slikt 

rapporteringskrav er vanlig i offentlige tilskuddsordninger, og det vil ikke være 

uforholdsmessig i lys av tilskuddenes størrelse og statens behov for kontroll med 

virksomheten i samfunnene, blant annet i lys av vilkårene for tilskudd.  

Som nevnt ovenfor i kapittel 15.3.3 vil departementet vurdere nærmere om det bør stilles 

særskilte krav til rapportering på enkelte områder, for eksempel når det gjelder kvinners eller 

barns situasjon i trossamfunn, blant annet i lys av statens plikter etter KDK og BK. 

Departementet mener likevel det er viktig at den generelle rapporteringsplikten i 

tilskuddsordningen ikke gjøres for omfattende. Tilskuddsforvalteren kan eventuelt også be om 
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særskilt rapportering dersom en blir kjent med konkrete forhold som for eksempel kan føre til 

at tilskudd bør nektes.  

Rapporteringskravene vil departementet kunne komme tilbake til i arbeidet med forskrifter til 

loven. Også nærmere bestemmelser om regnskap og revisjon, herunder opplysningsplikten 

om finansieringsbidrag fra utlandet, vil kunne fastsettes i forskrifter.  

Brudd på kravene til rapportering og regnskap, eller brudd på andre krav i loven, vil kunne 

føre til stans i utbetaling av tilskudd og eventuelt et krav om tilbakebetaling av tilskudd, jf. 

lovutkastet § 6 fjerde ledd.   
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17. FORVALTNINGSORDNING 

17.1 Innledning 

Førsteinstansbehandlingen av enkeltsaker om registrering av trossamfunn og tilskudd til tros- 

og livssynssamfunn er i dag spredt på de 17 fylkesmannsembetene. Kulturdepartementet er 

klageinstans. 

Arbeidsbyrden er ulikt fordelt fylkesmannsembetene imellom. Nesten ¼ av de 783 

tilskuddsberettigede tros- og livssynssamfunnene er hjemmehørende i Oslo eller Akershus, og 

mer enn 70 pst. av de tilskuddstellende medlemmene tilhører disse 182 samfunnene.  

Enkeltsaker om registrering og tilskudd kan by på krevende problemstillinger som fordrer 

både juridisk og religionsvitenskapelig kompetanse.    

17.2 NOU 2013: 1  

Stålsett-utvalget mente at det på saksfeltet var behov for en vesentlig styrking av 

forvaltningens kompetanse og kapasitet, blant annet for å sikre likebehandling. Utvalget 

anbefalte derfor at oppgavene og ressursene ble samlet hos ett fylkesmannsembete, 

fortrinnsvis Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

I Danmark er det etablert et sakkyndig utvalg som gir råd og veiledning til myndighetene i 

saker om trossamfunn utenfor folkekirken. Sverige har hatt et eget utvalg, Nämnden för 

statligt stöd til trossamfund (SST), som har fordelt den offentlige støtten til tros- og 

livssynssamfunn utenom Svenska kyrkan, og gitt råd til myndighetene i spørsmål som angår 

tros- og livssynssamfunnene. Disse oppgavene er i Sverige fra 1. juli 2017 til en nyopprettet 

instans, Myndigheten för stöd til trossamfund, som er en såkalt enrådighetsmyndighet. Også i 

Finland og på Island er det opprettet denne typen sakkyndige utvalg, jf. omtalen foran i 

kapittel 5.  

Stålsett-utvalget tok opp forslag om opprettelse av en uavhengig, sakkyndig nemnd også i 

Norge, med det rådgivende utvalget i Danmark som forbilde. Nemnda skulle gi råd til 

myndighetene om godkjenning av samfunn, om eventuell tilbaketrekking av godkjenning 

m.m.  

Samtlige instanser som i høringen uttalte seg om utvalgets anbefaling om å samle 

forvaltningen hos ett embete, støttet denne, blant annet Fornyings-, administrasjons- og 

kirkedepartementet, Kirkerådet og tre av de fire fylkesmennene som avga høringsuttalelse. 

Et flertall av instansene som uttalte seg om utvalgets forslag om etablering av en rådgivende 

nemnd, var positive til dette.  

17.3 Departementets vurderinger 

Departementet er enig i Stålsett-utvalgets vurdering av behovet for å bygge opp kompetanse 

og kapasitet på saksfeltet. En konsentrasjon av oppgavene hos én instans vil bedre kunne sikre 

likebehandling og være en betydelig forenkling og forbedring sammenliknet med i dag, hvor 

oppgavene er fordelt på alle fylkesmannsembetene.  
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Departementet har vurdert om forvaltningsoppgavene burde legges til en uavhengig nemnd. 

Et slikt organ måtte eventuelt settes sammen enten av representanter for tros- og 

livssynssamfunnene, eller av personer med relevant fagbakgrunn.  

Departementet har kommet til at et kollegialt organ neppe er den mest hensiktsmessige 

organisasjonsformen for å håndtere den typen saken som vil være aktuelle. Det dreier seg i 

hovedsak om tradisjonell forvaltningsvirksomhet som best kan ivaretas av et ordinært 

forvaltningsorgan. 

Departementet vil derfor, i samsvar med Stålsett-utvalget, foreslå at forvaltningsoppgavene 

etter den nye loven samles hos ett fylkesmannsembete. 

Den aktuelle fylkesmannen vil etter dette treffe avgjørelser i alle saker om registrering av og 

tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke, og skal også føre registeret 

over tros- og livssynssamfunn. Fylkesmannen vil forestå utbetaling av tilskudd, gjennomgå 

samfunnenes rapporter og regnskap, følge opp samfunnene etter behov m.m.  

Departementet mener at også andre oppgaver enn behandling av enkeltsaker etter loven bør 

kunne legges til dette fylkesmannsembetet, for eksempel forvaltning av tilskudd til 

dialogtiltak på feltet. Etter departementets syn bør fylkesmannsembetet som en sakkyndig 

instans på tros- og livssynsfeltet ha en veiledende og rådgivende funksjon overfor offentlige 

organ sentralt, regionalt og lokalt. 

Med disse forutsetningene, og kravene til registrering og vilkårene for tilskudd til tros- og 

livssynssamfunn som det framlegges forslag om i kapitlene 7 og 15, vil det være ytterligere 

behov for å bygge opp kompetanse og kapasitet, blant annet for å føre kontroll med at krav og 

vilkår er oppfylt.  

Forslag om en uavhengig instans som kunne tillegges ansvar for klagebehandling følges ikke 

opp. Kulturdepartementet vil etter forslaget selv være klageinstans for avgjørelser som treffes 

av fylkesmannen. Det foreslås at forvaltningssansvaret i loven legges til departementet, og at 

oppgavene ved ordinær delegasjon overdras til det aktuelle fylkesmannsembetet. 

Departementet foreslår etter dette følgende lovbestemmelse om forvaltningen i lovens § 7: 

Departementet fatter vedtak i alle saker etter dette kapitlet.  

Departementet fører kontroll med at tros- og livssynssamfunn oppfyller sine plikter etter denne 

loven og at krav og vilkår for registrering og tilskudd er oppfylt.  

Kongen kan gi forskrift om at oppgavene etter denne paragraf kan overføres til fylkesmannen 

og kan også bestemme at de kan samles ved ett fylkesmannsembete.  
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18. MEDLEMSKAP OG TILHØRIGHET 

18.1 Gjeldende rett 

Trossamfunnslovens første kapittel gir regler om medlemskap og tilhørighet. Disse regulerer 

blant annet inn- og utmelding av trossamfunn (§§ 3, 6 og 9), barns tilhørighet (§ 5) og forbud 

mot dobbeltmedlemskap (§ 8). I lovens § 7 stilles det krav om norsk statsborgerskap eller 

bosted i riket og at trossamfunnets egne medlemskapsvilkår må være oppfylt. Et sentralt 

formål med mange av bestemmelsene er å klarlegge grunnlaget for å beregne tilskudd. Noen 

av reglene gjelder også for Den norske kirke. Disse gjelder forhold som ikke er regulert med 

andre særlige bestemmelser i kirkeloven § 3, jf. trossamfunnsloven § 11.  

I de særlige bestemmelsene for Den norske kirke går det blant annet fram at barn anses å høre 

inn under Den norske kirke så fremt én av foreldrene er medlem (§ 3 nr. 2, den såkalte 

forrangsbestemmelsen), at barnet blir medlem når det er døpt, at medlemskap i kirken 

forutsetter dåp (§ 3 nr. 5 og 7), at bare personer bosatt i riket og norske statsborgere som er 

bosatt i utlandet, kan være medlem (§ 3 nr. 1) og at personer som er medlem eller anses å høre 

inn under Den norske kirke registreres i et sentralt medlemsregister (§ 3 nr. 10). I tillegg gis 

det regler om inn- og utmelding (§ 3 nr. 6 og 8).  

Livssynssamfunnsloven har ikke bestemmelser som regulerer medlemskap og tilhørighet, 

men fastslår i § 5 første ledd at tilskudd bare kan kreves for "medlemmer som er norske 

riksborgarar eller som har bustad i riket, og som ikkje samstundes høyrer til Den norske 

kyrkja, eller eit anna samfunn som får tilskot etter lova her eller etter lov av 13. juni 1969 nr. 

25 om trudomssamfunn og ymist anna". Videre gir § 5 annet ledd Kulturdepartementet 

hjemmel til å gi regler om blant annet hvor mange medlemmer et livssynssamfunn må ha for å 

få tilskudd, og om føring av medlemslister.   

18.2 Bakgrunn 

Bestemmelsene om tilhørighet og medlemskap i trossamfunnsloven og dagens kirkelov har 

ikke vært vesentlig endret siden trossamfunnsloven kom i 1969.  

Forut for trossamfunnsloven var det ikke bestemmelser i lovverket som regulerte medlemskap 

eller tilhørighet i Den norske kirke eller såkalte dissentermenigheter. Med unntak av de få 

som hadde fått dispensasjon til å danne egne samfunn, ble alle som bodde i landet og bekjente 

seg til den evangelisk-lutherske religion, betraktet som kirkens "lemmer". 

Da Dissenterlovkomiteen leverte sin innstilling til lov om trossamfunn i 1962, ble det foreslått 

å ta inn særlige bestemmelser om medlemskap også i "statskirken", fordi dette var "naturlig". 

Det ble gjort forsøk på å samordne reglene om medlemskap i Den norske kirke med foreslåtte 

regler om medlemskap i andre trossamfunn. 

I forslaget som hadde kommet fra Dissenterlovkomiteen, og som lå til grunn for lovarbeidet i 

Ot.prp. nr. 42 (1967–68) Om lov om endringer i Den norske kirkes ordning av 29. april 1953 

m.v. og Ot.prp. nr. 27 (1967–68) Om lov om trossamfunn m.m., bidro forsøket på å samordne 

reglene til at det ble utydelig om man kunne stå som medlem av Den norske kirke uten å være 

døpt. I høringsrunden gikk de kirkelige instansene mot at det skulle etableres lovregler som ga 

adgang til å bli eller være medlem av Den norske kirke, uten dåp. I Ot.prp. nr. 42 (1967–68) 

klargjør derfor departementet "gjeldende rettstilstand [der] så vel barn av statskirkeforeldre 
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som barn i blandede ekteskap "anses henhørende" til statskirken fra fødselen av, mens 

medlemskap først inntrer ved dåp" (s. 2).  

Begrunnelsen for at man valgte å ta inn tilhørighetsbestemmelser også i trossamfunnsloven, 

var knyttet til behovet for å likebehandle i tilskuddssammenheng. I enkelte trossamfunn 

regnes barn som fullverdige medlemmer av samfunnet, mens det i andre, som for eksempel 

praktiserer voksendåp, ikke er slik. I forarbeidene til trossamfunnsloven ble det derfor lagt 

vekt på at ulik praksis som var basert på religiøse oppfatninger, ikke burde utløse 

forskjellsbehandling ved beregning av tilskudd fra det offentlige. Lovreglene skulle kun 

regulere hvem trossamfunnene kunne kreve tilskudd for, jf. lovens § 19. Det var "ikke [...] 

meningen å gi uttrykk for hvem som er medlemmer i kirkelig eller religiøs forstand", jf. 

Ot.prp. nr. 27 (1967–68) side 27.  

Det er flere ulike utfordringer som nå aktualiserer behovet for endringer i reguleringen av 

medlemskap og tilhørighet.  

Dagens regulering i flere lover innebærer for det første at Den norske kirke og de andre tros- 

og livssynssamfunnene behandles ulikt. Etter departementets syn vil det ikke lenger være 

naturlig å ha ulik regulering av medlemskap i en felles lov. Særlig bør den omtalte 

forrangsbestemmelsen, som innebærer at et barn regnes å høre inn under Den norske kirke 

dersom én av foreldrene er medlem av kirken, endres. Denne regelen har både tros- og 

livssynssamfunnene og Den norske kirke selv ment at bør oppheves. Forskjellsbehandlingen 

gir seg også utslag i at mens tros- og livssynssamfunnene selv kan fastsette regler om 

innmelding, vilkår for medlemskap, krav til medlemmer etc., så er noen slike regler for Den 

norske kirke fastsatt i lovs form. 

Det er dessuten slik at bestemmelsene om tilhørighet i praksis så godt som utelukkende er en 

regulering av "tilskuddsutløsende" tilhørighet. Den har som formål å fastlegge grunnlaget for 

å kunne beregne størrelsen på tilskuddet tros- eller livssynssamfunnene har rett til etter loven. 

En endring av ordningen og kriteriene for fastsetting av tilskudd vil ha innvirkning på behovet 

for å lovregulere tilhørigheten. 

Blant de mest omdiskuterte lovbestemmelsene er de som regulerer barns religiøse tilhørighet. 

Behovet for å gi slike regler er knyttet til forutsetningen om at antallet barn skal inngå i 

tilskuddsgrunnlaget. Også her vil endring av ordningen og kriteriene for fastsetting av 

tilskudd endre behovet for lovregulering. I tillegg er det behov for å harmonisere 

trossamfunnslovgivningen med barneloven og barnekonvensjonens bestemmelser om barnets 

rett til å bli hørt i saker som gjelder deres religiøse tilhørighet. Her er ikke reglene i 

trossamfunnsloven endret siden 1969 og avviker følgelig fra gjeldende rett på barnelovens 

område.  

18.3 NOU 2013: 1 og høringen 

I Stålsett-utvalgets utredning blir både medlemskap og barns rettigheter tematisert. Utvalget 

foreslo blant annet å oppheve den såkalte forrangsbestemmelsen, avvikle ordningene med 

automatisk tilhørighet for barn og fødselsmeldinger (det at jordmor eller lege på 

fødselsmeldingen til folkeregisteret skal gi melding om foreldrenes, eventuelt mor eller fars, 

trossamfunnstilhørighet, og at denne meldingen så sendes videre til vedkommende 

trossamfunn), og innføre et krav om skriftlig samtykke fra fylte 12 år for inn- og utmelding i 

tros- og livssynssamfunn. Videre inneholdt utvalgets lovforslag en bestemmelse om at 
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dobbeltmedlemmer, dvs. personer som står oppført i flere tros- eller livssynssamfunn, skal 

tilskrives av staten og gis mulighet til å avklare hvilket samfunn som skal få tilskudd. Ved 

fortsatt dobbeltmedlemskap etter en slik avklaringsrunde, skal ingen av samfunnene motta 

tilskudd for vedkommende.  

Utvalget foreslo at kun personer som er bosatt i riket, skal telle med i beregningen av tilskudd 

til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke. Etter gjeldende lovgivning kan 

samfunnene få tilskudd for norske borgere bosatt i utlandet, mens utenlandske borgere må 

være bosatt i riket. I begrunnelsen for forslaget vektla utvalget at datagrunnlaget og 

kontrollmulighetene kan være utfordrende når det gjelder norske statsborgere bosatt i 

utlandet, og at den religiøse og livssynsmessige betjeningen som samfunnene yter, i første 

rekke omfatter personer som bor i Norge. Forslaget ble i liten grad berørt i høringen av 

utvalgets innstilling. Norges Kristne Råd (NKR) ga tilslutning til forslaget.  

Utvalget vurderte også å innføre en aldergrense på 15 eller 18 år for tilskuddstellende 

medlemskap, men fant å ikke anbefale dette av hensyn til anerkjennelsen av barns tilhørighet 

til tros- og livssynssamfunn og de omfordelingsvirkningene utvalget mente ville inntreffe 

(trossamfunn med mange barn ville tape på omleggingen, mens trossamfunn med få barn ville 

tjene på omleggingen).  

I høringen ga Kirkerådet, NKR og STL alle uttrykk for at det ikke var ønskelig med ulike 

regler for medlemskap og tilhørighet i Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. 

Det var full tilslutning til at forrangsbestemmelsen burde oppheves. De fleste av tros- og 

livssynssamfunnene i STL mente også at ordningen med automatisk tilhørighet fra fødselen 

av burde oppheves, mens NKR og Den norske kirke primært ønsket den videreført – men da 

under forutsetning av at alle fikk lik tilgang til fødselsmeldinger fra folkeregisteret. I dag 

fungerer tilgangen på fødselsmeldinger i praksis kun i Den norske kirke, jf. NOU 2013: 1 s. 

378.  

Spørsmålet om skriftlig samtykke fra fylte 12 år var det få som uttalte seg om. Blant 

instansene som kommenterte dette, var det et flertall for å innføre et slikt krav. Det samme var 

tilfelle for utvalgets forslag om å tilskrive dobbeltmedlemmene for avklaring av tilskudd ved 

dobbeltmedlemskap.   

18.4 Departementets vurderinger 

18.4.1 Innledende betraktninger 

Departementet mener det er behov og mulighet for å forenkle og samordne reglene om 

tilhørighet og medlemskap i tros- og livssynssamfunn. Bestemmelsene som regulerer 

området, bør være felles og bare unntaksvis inngå i den nye lovens kapittel om Den norske 

kirke.  

Som nevnt i kapittel 9 tar ikke departementet opp forslag om at tilskuddet til Den norske kirke 

skal utmåles etter antallet medlemmer i kirken. For tilskuddet til tros- og livssynssamfunn 

utenom Den norske kirke, mener departementet at dette fortsatt bør gis som en støtte per 

medlem, basert på medlemslister med fødselsnummer, jf. kapittel 14. Dette innebærer blant 

annet at det å tilhøre eller være medlem av et tilskuddsberettiget tros- eller livssynssamfunn 

vil utløse en rett til tilskudd etter loven. I en slik ordning vil det etter departementets syn 

fortsatt være behov for å lovregulere hvem samfunnene kan kreve tilskudd for. Det vil 
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fremdeles også være behov for nærmere regler om registerføring og kontroll med hvem det 

kan kreves tilskudd for, samt regler for inn- og utmelding.  

18.4.2 Regler om inn- og utmelding 

Departementet mener at reglene for inn- og utmelding av tros- og livssynssamfunn bør gjelde 

uavhengig av om samfunnet er registrert eller mottar tilskudd etter loven. 

Hvem samfunnene selv regner som medlemmer ut fra sine interne regler og hvem som etter 

loven regnes som tilskuddstellende medlemmer, vil ikke være fullt ut sammenfallende. Etter 

lovforslaget vil bare personer som har fylt 15 år, som selv har meldt seg inn, eller som har 

blitt innmeldt av foreldre eller verge, som er bosatt i riket og ikke er medlem i Den norske 

kirke eller et annet registrert tros- eller livssynssamfunn, regnes som tilskuddstellende 

medlemmer, jf. lovutkastet § 3 og omtale i kapittel 7 og pkt. 18.4.4 nedenfor. Disse 

lovregulerte forholdene er ikke til hinder for at ett samfunn i sine interne regler kan regne 

døpte barn som medlemmer, mens et annet samfunn kan reservere fulle medlemsrettigheter 

for nattverdsøkende personer over 18 år, og et annet samfunn igjen regne medlemmers barn 

som automatisk tilhørende samfunnet fra fødselen av. 

For Den norske kirke vil det ikke være nødvendig å sette begrensninger knyttet til hvem som 

kan inngå i antallskravet og hvem det kan kreves tilskudd for, da tilskudd til Den norske kirke 

ikke vil være regulert av medlemstallet i kirken, jf. omtalen i kapittel 9.8. 

Tros- og livssynssamfunnene, inkludert Den norske kirke, vil etter departementets forslag selv 

sette vilkår for medlemskap og fremgangsmåte for innmelding. Når det gjelder utmelding, 

mener imidlertid departementet at det bør tas inn en egen bestemmelse om at dette alltid kan 

skje skriftlig. Dette for å sikre at det ikke skal være praktisk vanskelig å melde seg ut av et 

tros- eller livssynssamfunn.  

18.4.3 Regler om innsending og kontroll av medlemslister 

Når det gjelder kontroll med hvem det kan kreves tilskudd for, mener departementet at dette 

bør sikres på en enklere og bedre måte enn i dag. I dag må tros- og livssynssamfunnene innen 

1. mars sende inn lister med fødselsnumrene til medlemmene de krever tilskudd for, på CD 

eller minnepinne til Fylkesmannen. Fylkesmannen sender så listene videre til 

Brønnøysundregistrene, som sjekker dem mot folkeregisteret, Den norske kirkes 

medlemsregister og deretter mot listene som de øvrige samfunnene har sendt inn. Etter denne 

gjennomgangen sitter Brønnøysundregistrene igjen med lister der dobbeltmedlemmer, 

ugyldige fødselsnummer etc. er skilt ut. Tallene og listene sendes tilbake til fylkemennene, 

som på grunnlag av disse utbetaler statstilskudd til samfunnene, se nærmere omtale i kap. 14 

og i NOU 2013: 1 s. 381ff. Personer som vil vite hvilket tros- eller livssynssamfunn de står 

oppført i, kan ringe Brønnøysundregistrene – som i 2015 og 2016 mottok henholdsvis 3 619 

og 2 652 slike bestillinger.  

Departementet legger til grunn at det kan være hensiktsmessig å tilrettelegge for at dagens 

manuelle inninnsending av medlemsopplysninger via fylkesmennene til 

Brønnøysundregistrene for kontroll, gjøres elektronisk i en Altinn-løsning eller tilsvarende. 

Departementet mener at en slik elektronisk innberetning vil sikre en bedre behandling 

avsensitive personopplysninger. Det er også i tråd med regjeringens mål om å ta i bruk 
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mulighetene som ligger i moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi til å skape et 

enklere møte med offentlig sektor og høyere kvalitet på tjenestene. 

En elektronisk innsending via Altinn eller tilsvarende, muliggjør også en teknisk 

tilrettelegging for kontroll av egne medlemsopplysninger slik at en i praksis kan erstatte 

dagens mulighet for å ringe Brønnøysundregistrene. Dette vil være en betydelig administrativ 

forenkling. 

En rettighetsbasert tilskuddsordning som utmåles som tilskudd per medlem, vil også kreve at 

loven fortsatt regulerer et forbud mot tilskuddsmessig dobbeltmedlemskap. Departementet 

viser i denne sammenhengen til at en eventuell Altinn-løsning eller tilsvarende som åpner for 

kontroll av eget medlemskap, vil kunne redusere omfanget av dobbelmedlemskap. Det samme 

gjelder innføring av en 15-årsgrense for tilskuddstellende medlemskap, jf. beregninger i 

Stålsett-utvalgets utredning s. 393. Sistnevnte mener departementet vil være det mest 

hensiktsmessige i en rettighetsbasert tilskuddsordning der medlemskap inngår som en 

utslagsgivende beregningsfaktor, jf. også omtale nedenfor og i kap. 7 og 14.  

Selv om omfanget av dobbeltmedlemskap gjennom dette vesentlig kan reduseres, vil det 

fortsatt være behov for å klargjøre hvem som skal få utbetalt tilskudd for de medlemmene 

som fortsatt står oppført i to eller flere registrerte samfunn. I dag avklares dobbeltmedlemskap 

gjennom en omfattende prosess der samfunnene kan korrigere tilsendte lister med uavklarte 

fødselsnummer innen 1. september, se nærmere omtalt i NOU 2013: 1 s. 382. Er 

dobbeltmedlemskapet mot Den norske kirke, eller dersom det er to eller ingen samfunn som 

fastholder medlemskap på samme fødselsnummer etter avklaringsrunden, får ingen tilskudd 

for medlemmet. Fylkesmannens vedtak kan påklages til departementet.   

Departementet mener at ordningen med å avklare dobbeltmedlemskap er unødig byråkratisk 

og ressurskrevende. Departementet vil derfor foreslå at ordningen betydelig forenkles ved at 

det for gjeldende år ikke utbetales tilskudd for medlemmer som står oppført som medlem i to 

eller flere samfunn. I de tilfeller der det avdekkes dobbeltmedlemskap, bør det imidlertid 

legges til rette for at det går en elektronisk melding til gjeldende personer med beskjed om 

dobbeltregistrering og oppfordring om å melde seg ut av det ene samfunnet dersom en ønsker 

at det andre samfunnet skal kunne kreve tilskudd for vedkommende neste år. Dette vil 

generelt bedre kontrollen med hvem samfunnene krever tilskudd for. Kongen vil kunne 

fastsette slike regler i forskrift, jf. lovforslaget § 4.  

18.4.4 Regler om hvem samfunnet kan kreve tilskudd for – tilskuddstellende medlemskap 

Å innføre en aldersgrense for å utløse en rett til tilskudd etter loven, er et forslag 

Dissenterlovkomiteen kom med allerede i 1962 for å forenkle tilskuddsberegningen og være 

sikrere på at barna selv hadde "tatt standpunkt til hvor de religiøst vil høre til", særlig i de 

tilfeller hvor barna tilhørte "konfesjonelt blandede ekteskap" (Innstilling om lov om 

trossamfunn, s. 88). Aldersgrensen som ble foreslått var 18 år, som tilsvarte den religiøse 

myndighetsalder som komiteen foreslo. Forslaget ble imidlertid av praktiske grunner tatt ut i 

den videre lovbehandlingen fordi det ville bli vanskelig å finne ut hvor mange som var 18 år 

eller eldre, se Ot.prp. nr. 27 (1967–68) s. 57, jf. også Innst. O. XVI (1968–69) s. 3.  

I dag er det ingen praktiske problemer knyttet til å finne ut hvor mange av samfunnets 

medlemmer som er over en bestemt alder. I tillegg er reglene om barns tilhørighet i de tre 

lovene dels forskjellige og ikke lette å samordne. En 15-årsgrense (dagens religiøse 
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myndighetsalder) for tilskuddstellende medlemskap bør derfor etter departementets syn nå 

innføres av hensyn til forenkling, likebehandling og ensartede regler i en felles lov. En 15-

årsgrense vil også være mer i tråd med hvordan en tenker om tilskuddstellende medlemskap i 

tros- og livssynssamfunn i de øvrige nordiske landene, med unntak av Sverige, se nærmere 

omtale i kapittel 5, og den vil vesentlig redusere tallet på dobbeltmedlemmer.  

Departementet deler derfor Dissenterlovkomiteens forståelse av at det ikke er noen grunn til å 

"komplisere beregningen av tilskudd ved å trekke inn barnas religiøse tilhørighet" (Innstilling 

om lov om trossamfunn, s. 88). Departementet understreker at det i forslaget om å innføre en 

15-årsgrense for tilskuddstellende medlemskap ikke ligger en svekkelse av statens 

anerkjennelse av barns reelle tilknytning til tros- eller livssynssamfunn, og at samfunnene står 

fritt til også å bruke midlene på tros- og livsynsbetjening og aktiviteter for barn 

(trosopplæring etc.).  

Reglene i dagens lovgivning som retter seg mot barns tilhørighet (trossamfunnsloven § 5 og 6 

og kirkeloven § 3 nr. 1–5) kan etter dette oppheves. Det innebærer at de problemstillingene 

som knytter seg til gjeldende forrangsbestemmelse, ikke lenger vil være aktuelle. Det samme 

gjelder Stålsett-utvalgets forslag om å oppheve ordningen med automatisk tilhørige. 

Lovgivningen vil etter dette ikke måtte ta stilling til hvilket samfunn et barn hører til dersom 

foreldrene har ulik tilhørighet eller ingen tilhørighet til et tros- eller livssynssamfunn. Når det 

gjelder de økonomiske konsekvensene og omfordelingsvirkningene samfunnene imellom av 

kravet om at medlemmer det gis tilskudd for, skal være over 15 år, vises til kapittel 23.  

Når det gjelder andre vilkår for hvem samfunnet kan kreve tilskudd for, foreslår 

departementet videreført gjeldende rett om aktiv tilslutning til samfunnet, jf. også omtale over 

i pkt. 18.4.2. Dette foreslås presisert i en bestemmelse om at vedkommende selv må ha meldt 

seg inn, eller blitt innmeldt av foreldre eller verge. 

Departementet foreslår også, i likhet med Stålsett-utvalget, at medlemmene må være bosatt i 

riket for at de skal telle med i beregningen av tilskuddet. Det innebærer at samfunnene ikke 

vil få støtte for eventuelle norske statsborgere som er bosatt i utlandet. Nærmere regler om 

hvem som skal regnes som bosatt i riket er gitt i forskrift om folkeregistrering kapittel 4. Her 

er hovedregelen at personer som oppholder seg i landet i minst seks måneder regnes som 

bosatt. For enhver som er bosatt i Norge, fastsettes det fødselsnummer, jf. folkeregisterloven § 

4. Det vil etter departementets forslag fortsatt være krav om innsending av medlemslister med 

fødselsnummer, jf. også omtale i kap. 7 og kap. 14.  

18.4.5 Særlig om Den norske kirke 

Selv om innføringen av en 15-årsgrense og de øvrige vilkårene knyttet til tilskuddstellende 

medlemskap ikke har betydning for Den norske kirke i tilskuddssammenheng, har det 

indirekte betydning ved at loven ikke lenger vil regulere barns tilhørighet til tros- og 

livssynssamfunn. Den norske kirke vil dermed selv, på linje med andre tros- og 

livssynssamfunn og uten hjemmel i lov, kunne fastsette egne regler for medlemskap og barns 

tilhørighet til kirken. Det vil dermed kun være bestemmelser knyttet til føring av 

medlemsregisteret som vil bli gitt i lovs form, jf. lovutkastet § 16.  
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18.4.6 Særlig om barn 

Når tros- og livssynssamfunnene i all hovedsak selv skal gi regler om barns religiøse 

tilhørighet, er det etter departementets oppfatning særlig viktig at loven tydeliggjør at 

barnelovens alminnelige bestemmelser gjelder. Det er derfor foreslått tatt inn en egen 

lovhjemmel om dette, selv om den i prinsippet er overflødig. 

Departementet er mer i tvil om en også skal innføre et krav om samtykke fra barn som er fylt 

12 år, i saker som gjelder inn- og utmelding av tros- og livssynssamfunn, slik Stålsett-utvalget 

foreslo. I høringen til NOU 2013: 1 mente blant annet Barne- og likestillingsdepartementet at 

aldersgrensene burde ses i sammenheng med utviklingen i øvrige aldersgrenser på 

barnelovens område. Så vidt departementet er kjent med, går denne i retning av at barnets 

mening tillegges stadig større vekt. I barneloven § 41 er det innført krav om at barn som er 

fylt 12 år må samtykke i en avgjørelse om å dra på utenlandsopphold uten en forelder med 

foreldreansvar. Departementet ber om høringsinstansenes innspill på om det bør innføres en 

bestemmelse i den nye trossamfunnsloven om samtykke fra barn som er fylt 12 år for inn- og 

utmelding i tros- og livssynssamfunn. 

18.5 Oppheving av enkelte andre bestemmelser i trossamfunnsloven 

Trossamfunnsloven inneholder i dag enkelte andre bestemmelser knyttet til trosfrihet og det å 

tilhøre et tros- eller livssynssamfunn som etter departementets syn kan oppheves.  

§ 2 i trossamfunnsloven lyder i dag: 

Ingen kan binda seg rettsleg til å høyra eller ikkje høyra til eit trudomssamfunn, ein religiøs 

samskipnad eller orden. Heller ikkje kan nokon binda ein annan til slikt. 

Stålsett-utvalget foreslo at bestemmelsen ble opphevet og begrunnet dette i at "[r]etten til å tre 

ut av trossamfunn er sikret som en del av religionsfriheten i menneskerettsloven, og det er 

ikke nødvendig med ytterligere lovfesting" (utredningen, s. 414). Dissenterlovkomiteen, som 

foreslo bestemmelsen, ga også uttrykk for at en slik regel ville gjelde uten uttrykkelig 

lovhjemmel, men foreslo likevel bestemmelsen begrunnet i at religiøse sammenslutninger 

etter sin natur ofte forutsetter livsvarig medlemskap med siktepunkt ut over dette liv. 

Departementet er enig i at bestemmelsen er dekket inn gjennom annet lovverk og foreslår 

derfor at den ikke videreføres i den nye loven.  

§ 4 i trossamfunnsloven lyder i dag: 

Ein som er under 20 år, kan ikkje gjeva livsvarig lovnad om å høyra til ein religiøs orden, eit 

kloster eller ein liknande samskipnad. Det er ulovleg å taka imot ein slik lovnad. 

Stålsett-utvalget foreslo at bestemmelsen ble opphevet og begrunnet dette i at et "klosterløfte" 

uansett ikke er rettslig bindende i den forstand at det hindrer vedkommende å tre ut av 

klosteret. Retten til å tre ut gjelder generelt for medlemskap i alle foreninger og følger også av 

religionsfriheten. Utvalget ønsket heller ikke å legge begrensninger på mulighetene til å 

avlegge moralske løfter knyttet til religiøse ordener for personer som har nådd religiøs 

myndighetsalder (utredningen, s. 414). Departementet er enig med utvalget og ser ikke grunn 

til å videreføre bestemmelsen i den nye loven. 
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18.6 Oppsummering og lovforslag 

Departementet foreslår at loven fortsatt skiller mellom krav knyttet til medlemskap etter 

samfunnets interne regler og lovgitte krav til medlemskap som utløser en rett til tilskudd etter 

loven. Sistnevnte vil ikke være relevant for Den norske kirke, da tilskudd til Den norske kirke 

ikke vil være regulert av kirkens medlemstall, jf. omtalen i kapittel 9.8.  

Selv om innføringen av en 15-årsgrense for tilskuddstellende medlemskap ikke har betydning 

for tilskuddet til Den norske kirke, har dette alderskravet indirekte betydning for kirken ved at 

loven ikke lenger vil regulere barns tilhørighet til tros- og livssynssamfunn. Den norske kirke 

vil dermed selv, på linje med andre tros- og livssynssamfunn og uten hjemmel i lov, kunne 

fastsette egne regler for medlemskap og tilhørighet til kirken.  

Departementet foreslår etter dette følgende innretning av ny § 2 om inn- og utmelding av tros- 

og livssynssamfunn:  

Den som er over 15 år, kan melde seg inn i eller ut av tros- eller livssynssamfunn. Foreldre med 

foreldreansvar kan melde barn under 15 år inn i eller ut av tros- eller livssynssamfunn. Barn 

som har fylt 12 år må gi samtykke til innmelding i og utmelding av tros- og livssynssamfunn.  

Barn har rett til å bli hørt i tråd med barnelovens alminnelige bestemmelser i alle saker som 

gjelder deres utøvelse av tro eller livssyn.  

Tros- og livssynssamfunnene fastsetter selv vilkår for medlemskap og framgangsmåte for 

innmelding i samfunnet. Utmelding kan alltid skje skriftlig. 
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19. VIGSELSMYNDIGHET 

19.1 Gjeldende vigselsordninger for tros- og livssynssamfunn 

Reguleringen av vigselsordningene for Den norske kirke og de øvrige tros- og 

livssynssamfunnene er i dag fordelt på ekteskapsloven, kirkeloven, trossamfunnsloven og lov 

om tilskott til livssynssamfunn. Ansvaret for regelverket er dermed fordelt på 

Kulturdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet. 

Etter ekteskapsloven § 6 er det folkeregistermyndigheten som har ansvar for å prøve om 

ekteskapsvilkårene etter loven er oppfylt. Vilkårene, og hvilke bevis som skal legges fram om 

at de er oppfylt, er nærmere beskrevet i lovens kapittel 2. 

Det framgår av ekteskapsloven § 12 at 

Vigslere er: 

1. prest i Den norske kirke, og prest eller forstander i et registrert trossamfunn, eller 

seremonileder eller tilsvarende i livssynssamfunn som mottar tilskudd etter lov 12. juni 1981 nr. 

64 om tilskott til livssynssamfunn når Kongen har godkjent formen for inngåelse av ekteskap. 

2. notarius publicus – også utenfor det vanlige embetsdistriktet 

3. norsk utenrikstjenestemann, jf. lov om utenrikstjenesten § 14. 

4. særskilt vigsler oppnevnt av departementet i tilfeller der det er behov for det på grunn av 

lange avstander eller av andre grunner. Oppnevningen gjelder for fire år av gangen. 

Hvem som er «prest i Den norske kirke», følger av kirkeloven og bestemmelser gitt i medhold 

av denne. Hvilke samfunn som er «registrert trossamfunn» eller «livssynssamfunn som mottar 

tilskudd», og hvem som er «prest eller forstander» (heretter forstander) eller «seremonileder 

eller tilsvarende» i disse, avgjøres etter henholdsvis trossamfunnsloven, lov om tilskott til 

livssynssamfunn og ekteskapsloven. 

Regler om forstandere er gitt i trossamfunnsloven, særlig i §§ 24–27. Det omfatter krav til 

alder (vedkommende kan ikke være yngre enn 23 år eller eldre enn 75 år), personlig 

skikkethet og avgivelse av løfte. Det gjelder dessuten plikt til å føre bøker og til å utstede 

attester for utførte handlinger. Det er videre fastsatt at vedkommende står under tilsyn av 

fylkesmannen og under «same ansvar som offentleg tenestemann når det gjeld gjeremål som 

han er pålagd i eller med heimel i lov». Ved forsømmelse av sine plikter kan vedkommende 

fratas retten til å gjøre tjeneste som forstander etter loven. 

Med hjemmel i ekteskapsloven § 12 annet ledd har Barne- og likestillingsdepartementet gitt 

tilsvarende regler i forskrift om tildeling og tilbaketrekking av vigselsrett for seremonileder 

eller tilsvarende i livssynssamfunn. 

Ekteskapsloven § 12 første ledd bokstav a innebærer at livssynssamfunn må ha minst 500 

tilskuddstellende medlemmer for å kunne få vigselsrett. Dette følger av forskrift om tilskot til 

livssynssamfunn § 1 første ledd første setning, som lyder: «Livssynssamfunn med meir enn 

500 medlemmer med rett til tilskot, jf. § 5 i lova, kan krevje årleg tilskot frå statskassa.» For 

registrerte trossamfunn stilles det ikke et eksplisitt antallskrav i trossamfunnsloven eller dens 

tilhørende forskrift. 
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Etter trossamfunnsloven § 14 må trossamfunn som vil bli registrert, oppgi «namn og 

arbeidskrins» til hver forstander. Vigselsretten har på dette grunnlaget vært begrenset til å 

gjelde innenfor forstanderens tjenestedistrikt. Det er ikke gitt særskilt hjemmel i 

ekteskapsloven for at forstandere skal kunne få vie utenfor eget tjenestedistrikt. En tilsvarende 

stedlig avgrensning gjelder ikke for vigselsretten i livssynssamfunn. 

I Barne- og likestillingsdepartementets rundskriv Q-20/2016 om ekteskapsloven står det blant 

annet følgende om forstanderens tjenestedistrikt og vigselsrett: 

Hva som menes med tjenestedistrikt kan ofte være uklart, da et tjenestedistrikt ofte ikke omfatter 

et klart avgrenset geografisk område. Utgangspunktet for den stedlige vigselskompetanse er det 

som er oppgitt i registermeldingen til trossamfunnet. Et slikt utgangspunkt kan imidlertid være 

svært komplisert og uoversiktlig ettersom trossamfunn er av ulik størrelse, organisering og 

utbredelse. [...] Registreringen og hva som skal oppgis i registreringen har i enkelte tilfeller 

skapt uklarheter. Et trossamfunn kan f.eks. bestå av kun en menighet, eller det kan bestå av flere 

menigheter, enten i et fylke eller i en større region. Et trossamfunn kan også være 

landsdekkende, da denne organisasjonsformen kan være mest hensiktsmessig på grunn av lavt 

medlemstall. En prest/forstander i et registrert trossamfunn kan vie utenfor sitt distrikt så lenge 

trossamfunnets godkjente vigselsrituale benyttes. Vi forutsetter imidlertid at dersom det er 

behov for å bruke en annen menighets lokaler, avtales dette med den lokale menighet, slik det 

også gjøres innenfor Den norske kirke. 

Etter ekteskapsloven § 12 er det et vilkår for vigselsrett at «Kongen har godkjent formen for 

inngåelse av ekteskap». Kongens myndighet er delegert til Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet (Bufdir). Den norske kirkes vigselsritual har vært fastsatt av Kongen, i 

senere år og fram til 2012 av Kirkemøtet etter delegasjon fra Kongen. Etter ekteskapsloven § 

16 tredje punktum er «ekteskap ikke inngått» dersom «prest i Den norske kirke ikke har fulgt 

gjeldende liturgi». 

I dag er det fylkesmennene som er førsteinstans i saker om registrering av trossamfunn, som 

godtar mottatt løfte fra forstander i registrerte trossamfunn, og som kan treffe vedtak om å 

frata vedkommende retten til å være forstander etter loven. Kulturdepartementet er 

klageinstans. Fylkesmennene er også førsteinstans i tilsvarende saker om seremonileder i 

livssynssamfunn, men i de sakene er det Barne- og likestillingsdepartementet som er 

klageinstans. Saker om godkjenning av vigselsritual i både tros- og livssynssamfunn, 

behandles av Bufdir. 

Vigslere i tros- og livssynssamfunn har i utgangspunktet en plikt til å vie når brudefolkene 

oppfyller ekteskapsvilkårene i ekteskapsloven kapittel 1. Vigsleren kan i slike tilfeller kun 

nekte vigsel hvis én av nektingsgrunnene i ekteskapsloven § 13 foreligger. Lovens § 13 lyder: 

En vigsler som nevnt i § 12 bokstav a, kan nekte å foreta vigsel dersom en av brudefolkene ikke 

er medlem av trossamfunnet eller livssynssamfunnet, eller ingen av dem tilhører menigheten. 

En kirkelig vigsler kan også nekte å foreta vigsel dersom en av brudefolkene er skilt og den 

tidligere ektefellen lever, eller dersom brudefolkene er av samme kjønn. 

19.2 Forslag i NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn 

Et flertall i Stålsett-utvalget (10 av 15 medlemmer) foreslo prinsipalt at Den norske kirke og 

andre tros- og livssynssamfunn ble fratatt vigselsretten, og at det ble innført sivil 

ekteskapsinngåelse som generell ordning. Flertallet mente at det både er prinsipielt og 
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praktisk uheldig at det rettslige og det tros- eller livssynsbaserte elementet i 

ekteskapsinngåelsen inngår i én og samme handling. Juridisk sett er ekteskap en verdslig 

handling, påpekte flertallet. Sammenblandingen av de livssynsmessige og de verdslige sidene 

av ekteskapet som finner sted ved at vigselsretten er delegert til tros- og livssynssamfunnene, 

er ifølge flertallet egnet til å skape uklarhet om ekteskapets rettslige karakter og om 

ektefellenes rettigheter og plikter. Flertallet fremholdt også at dagens ordning kan reise tvil 

om staten legitimerer diskriminering av homofile og kvinner. Sivil ekteskapsinngåelse som 

generell ordning vil etter flertallets syn «tydeliggjøre at ekteskapet er en nasjonal rettslig 

ordning som er felles for alle, uavhengig av tro, livssyn eller etnisk bakgrunn, og som dermed 

ivaretar likebehandling av alle norske borgere». 

Mindretallet, som ønsket en videreføring av dagens ordning, var enig i at det kan være enkelte 

prinsipielle utfordringer ved dagens ordning, men mente at «de ikke er tungtveiende nok til å 

endre en ordning med dype røtter i det norske samfunnet som fungerer godt». Mindretallet 

anførte at tros- og livssynssamfunnenes vigselsritualer beholder en mer betydningsfull 

posisjon dersom de har en offentligrettslig virkning, og at det for mange vil være lettere å 

markere høytideligheten, gleden og alvoret ved ekteskapsinngåelsen ved å vie seg i et tros- 

eller livssynssamfunn enn ved en sivil ekteskapsinngåelse. Ifølge mindretallet taler også 

praktiske og økonomiske argumenter, blant annet behovet for å investere i egnede lokaler 

over hele landet, for å beholde dagens ordning. 

Når det gjelder utfordringene ved gjeldende ordning som flertallet viste til, framholdt 

mindretallet at enhver vigsel med offentligrettslig virkning i tros- og livssynssamfunnene 

forplikter dem til å anerkjenne norsk ekteskapslovgivning. Mindretallet så det som mest 

hensiktsmessig å arbeide med utfordringene uten å gå bort fra dagens vigselsordning, for 

eksempel gjennom informasjons- og tilsynstiltak. 

Utvalget vurderte også hvilke krav som burde stilles ved en eventuell videreføring av delegert 

vigselsrett til tros- og livssynssamfunn. 

Et flertall i utvalget vektla hensynet til en forsvarlig håndtering av vigselsoppgavene og 

foreslo at tros- og livssynssamfunn må ha minst 500 medlemmer for å få vigselsrett. 

Mindretallet, som foreslo en minstegrense på 10 medlemmer, viste derimot til at offentlige 

myndigheter hadde overtatt ansvaret for prøving av ekteskapsvilkårene, og at det derfor ikke 

var noen grunn til å la medlemstall være avgjørende. 

Utvalget fant ikke grunn til å stille ytterligere og mer spesifikke krav til den som skal være 

vigsler i tros- og livssynssamfunn, og foreslo at gjeldende regler om alder og personlig 

skikkethet ble videreført. 

Et flertall i utvalget anbefalte at nektingsgrunnene i ekteskapsloven § 13 ble videreført, men at 

det stilles krav om likebehandling av menn og kvinner når grunnene praktiseres. Utvalget fant 

det rimelig å stille krav om likebehandling, ettersom samfunnene i slike tilfeller utfører en 

offentligrettslig handling. Utvalget tok samtidig til orde for å endre betegnelsen «kirkelig 

vigsler» i ekteskapsloven § 13 til en mer nøytral betegnelse. 

I høringen av NOU 2013: 1 møtte forslaget om sivil ekteskapsinngåelse som generell ordning 

stor motstand, i hovedsak fra instanser innen Den norske kirke. De øvrige instansene som 

uttalte seg om forslaget, var delte i sitt syn på dette. Mer enn 80 pst. av instansene som tok 

stilling til forslaget, var negative. Blant høringsinstansene som støttet utvalgets prinsipale 
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forslag, var Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Bufdir, Likestillings- og 

diskrimineringsombudet (LDO) og Human-Etisk Forbund. 

19.3 Departementets vurderinger 

19.3.1 Videreføring av vigselsrett for tros- og livssynssamfunn 

Etter departementets syn er det ikke tilstrekkelig tungtveiende grunner for en slik omlegging 

som flertallet i Stålsett-utvalget anbefalte. Departementet er i hovedsak enig i mindretallets 

begrunnelse og viser til denne. 

Den forholdsvis store motstanden som flertallsforslaget fikk i høringen, underbygger også at 

ordningen med vigselsrett for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn bør 

opprettholdes. 

Vigselsordningene er en del av statens aktivt støttende tros- og livssynspolitikk. De bekrefter 

tros- og livssynssamfunnene som verdiformidlere og tradisjonsbærere, og som arenaer for 

markering av sentrale overganger i livet.  

Dagens ordninger er veletablerte og gir valgfrihet for borgerne. Ifølge SSB ble det i 2015 

inngått 22 738 ekteskap. Nesten halvparten av vigslene ble foretatt i Den norske kirke (8 565) 

eller et annet tros- eller livssynssamfunn (1 849). De ca. 1 000 vigslene som årlig blir foretatt 

av sjømannsprestene, kommer i tillegg. 

Ved en omlegging til sivil ekteskapsinngåelse som generell ordning vil ovennevnte vigsler i 

tros- og livssynssamfunn måtte foretas av det offentlige. Og brudefolk som ønsker en religiøs 

eller livssynsmessig ramme om ekteskapsinngåelsen, vil måtte gjennomgå to seremonier 

istedenfor én (ofte på to ulike dager). Politiske mål om en mer effektiv bruk av offentlige 

midler, avbyråkratisering og forenkling taler også for å videreføre dagens ordninger. 

19.3.2 Registrering og medlemstall som vilkår for vigselsrett 

I kapittel 7 foreslår departementet at tros- og livssynssamfunn må være registrert for å kunne 

få vigselsrett. For å bli registrert må tros- eller livssynssamfunnet etter forslaget være fast 

organisert og ha minst 500 tilskuddstellende medlemmer over 15 år, jf. også kapittel 18 om 

medlemskap og tilhørighet. 

Det vil bli vurdert om det er behov for overgangsbestemmelser for en periode av hensyn til 

samfunn som allerede har vigselsmyndighet etter gjeldende regler, men som ikke vil fylle 

vilkårene etter det foreslåtte nye regelverket. 

19.3.3 Samordning av regelverk 

Departementet mener det er behov for å harmonisere, forenkle og samordne regelverket om 

vigsler i tros- og livssynssamfunn, enten under ekteskapsloven eller under den nye felles 

loven om tros- og livssynssamfunn. Det bør i forskrift etableres et felles regelverk om 

tildeling og tilbaketrekking av vigselsrett for vigslere i tros- og livssynssamfunn utenom Den 

norske kirke. Det materielle innholdet i gjeldende ordning foreslås i all hovedsak videreført. 
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Bestemmelser utover ekteskapslovens nåværende regler om prester i Den norske kirke bør 

fortsatt gis i eller i medhold av særskilt lov om Den norske kirke. I praksis innebærer dette at 

det fortsatt vil være regulert i Tjenesteordning for menighetsprester. 

Med en samordning kan de ulike vigselssakene få samme førsteinstans og samme 

klageinstans. Dermed kan formodentlig både likebehandlings-, forenklings- og 

effektiviseringsgevinster oppnås. At regelverket vil bli mer oversiktlig, vil i seg selv være en 

forenkling både for samfunnene og forvaltningen. 

At det dreier seg om vigselsrett, som uansett må hjemles i ekteskapsloven, taler i 

utgangspunktet for at reguleringen også samordnes under ekteskapsloven. 

Samtidig er det neppe hensiktsmessig å samle all regulering i ekteskapsloven – løsrevet fra 

den nye loven om tros- og livssynssamfunn. Det vil for eksempel være uheldig dersom et 

samfunn som er blitt nektet registrering og tilskudd etter den nye loven fordi den ikke anses å 

være et tros- eller livssynssamfunn, senere kan få vigselsrett som et tros- eller 

livssynssamfunn. 

19.3.4 Stedlig avgrenset vigselsrett 

Dagens ordning med forstanders tjenestedistrikt som stedlig avgrensning av vigselsretten, er 

både tungvint og uklar. I tillegg innebærer den en forskjellsbehandling av trossamfunn og 

livssynssamfunn. 

Departementet mener at både likebehandlings- og forenklingshensyn tilsier at den som blir 

godkjent som vigsler i tros- eller livssynssamfunn utenom Den norske kirke, etter loven bør 

kunne foreta vigsel i hele landet. Det enkelte tros- eller livssynssamfunn vil imidlertid kunne 

avgrense den enkelte vigslers stedlige kompetanse. 

Forslaget samsvarer med det som gjelder for borgerlige vigslere, der det ikke er stedlig 

avgrenset vigselsrett. Notarius publicus (tingrettsdommere mv.) har etter loven 

vigselsmyndighet også utenfor sitt eget embetsdistrikt. Det er nylig vedtatt lovendringer som 

innebærer at borgerlige vigsler skal overføres fra domstolene til kommunene, jf. lov 16. juni 

2017 nr. 66 om endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til 

kommunene). Det følger av lovforarbeidene at også kommunale vigslere vil ha 

vigselsmyndighet i hele landet. 

At vigsleren har overskredet sin stedlige kompetanse, er ikke en omstendighet som medfører 

at ekteskapsinngåelsen blir ugyldig. Det innebærer at en begrensning i den stedlige 

myndigheten i realiteten bare har betydning for eventuelle reaksjoner overfor vigsleren. 

Vigselsmyndighet etter ekteskapsloven vil også gjelde på Svalbard. 

19.3.5 Krav til vigsler og vigselsritual 

Når det gjelder saker om registrering av og tilskudd til tros- og livssynssamfunn, mener 

departementet at det må være tros- eller livssynssamfunnet selv som er ansvarlig for å gi 

korrekte opplysninger. Hvilke stillinger eller ombud som opptrer på tros- eller 

livssynssamfunnets vegne i slike saker, vil variere fra samfunn til samfunn og bør ikke 

lovfestes. 
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Departementet mener at gjeldende regler om godkjenning av vigsler i tros- og 

livssynssamfunn i all hovedsak bør videreføres, men at de bør samordnes i felles 

forskriftsbestemmelser for tros- og livssynssamfunn. Departementet foreslår at bestemmelser 

om tildeling og tilbaketrekking av vigselsrett, gis som forskrift. Forskriften kan gis enten i 

medhold av ny hjemmel i ekteskapsloven eller i den nye loven om tros- og livssynssamfunn. 

Kvalifikasjonskrav til vigslere, i hovedsak i form av krav om norskkunnskap, er i dag regulert 

i forskrift til trossamfunnsloven. Det foreslås at disse bestemmelsene videreføres, og at det 

ikke gis nye lovkrav til vigsleres kompetanse. Dette innebærer blant annet at vedkommende 

fortsatt må ha tilstrekkelig kjennskap til det norske samfunnet og tilstrekkelige kunnskaper i 

norsk språk til å kunne utføre sine plikter etter ekteskapsloven. 

Departementet ser ikke behov for at ordningen for statlig godkjenning av vigslere også skal 

omfatte prestene i Den norske kirke, selv om prestene og biskopene som fører tilsyn med 

dem, ikke lenger er statlig tilsatte. Kvalifikasjonskravene som stilles til den som skal ansettes 

som prest i Den norske kirke, vil uansett være mye strengere enn kravene det er aktuelt å stille 

til vigslere i andre tros- og livssynssamfunn. I utgangspunktet må den som skal ansettes som 

prest i Den norske kirke, ha fullført profesjonsstudiet i teologi. 

Departementet foreslår at gjeldende praksis for godkjenning av vigselsritual videreføres. 

Bufdir vurderer i dag om et vigselsritual kan godkjennes på bakgrunn av de vilkår for 

ekteskapsinngåelse som fremkommer av ekteskapsloven. Departementet foreslår at 

godkjenning etter loven legges til departementet, som vurderer videre delegering til Bufdir 

som i dag. 

Likebehandlingshensyn tilsier at staten også godkjenner Den norske kirkes vigselsritual(er), 

slik ordningen er for ritualet/-ene til andre tros- og livssynssamfunn. 

Ekteskapsloven § 16 første ledd tredje setning fastslår at «[e]t ekteskap er ugyldig dersom 

prest i Den norske kirke ikke har fulgt liturgi fastsatt av Kirkemøtet». Denne bestemmelsen 

har sin bakgrunn i at man ønsket å unngå å komme i den situasjonen at en prest foretok en 

vigsel av et brudepar av samme kjønn etter det borgerlige vigselsritualet. Nå som Den norske 

kirke har åpnet for slike ekteskapsinngåelser, og har fastsatt sin egen liturgi for dette, er det 

ikke lenger behov for denne særlige ugyldighetsbestemmelsen. Departementet foreslår derfor 

at ekteskapsloven § 16 første ledd tredje setning oppheves. 

19.3.6 Nektingsgrunnene 

Nektingsgrunnene i ekteskapsloven § 13 foreslås videreført. Stålsett-utvalgets anbefaling om 

at nektingsgrunnene ikke kan praktiseres ulikt overfor menn og kvinner, følges imidlertid opp 

med forslag om en ny regel om forbud mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn. 

Samfunnene utfører en offentligrettslig handling når de utfører vigsler, og det er derfor 

rimelig å stille krav om likebehandling av kjønnene. Regelen foreslås innplassert som et nytt 

tredje ledd til ekteskapsloven § 13. 

Departementet foreslår også at ordlyden i ekteskapsloven gjøres livssyns- eller 

religionsnøytral ved at «menighet» og «kirkelig vigsler», som benyttes i lovens § 13, erstattes 

av mer nøytrale ord og uttrykk: «samfunnet» og «den som er prest i Den norske kirke eller 

vigsler i et annet trossamfunn». 
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19.4 Lovforslag 

Forslagene som er omtalt ovenfor, kan ivaretas ved følgende lovendringer: 

Bestemmelsene i trossamfunnsloven §§ 24–27 erstattes av forskriftsbestemmelser med 

tilsvarende innhold gitt i medhold av ekteskapsloven § 12 nytt annet ledd (se nedenfor). 

Ekteskapsloven § 12 første ledd bokstav a skal lyde: 

Vigsler er: 

a. prest i Den norske kirke og person som er tildelt vigselsmyndighet i et tros- eller 

livssynssamfunn som er registrert etter lov om tros- og livssynssamfunn. 

§ 12 annet ledd skal lyde: 

Departementet kan gi forskrift om tildeling og tilbaketrekking av vigselsrett for vigslere i 

registrerte tros- og livssynssamfunn. 

§ 12 nytt tredje ledd skal lyde: 

Ritual for vigsel etter denne paragrafs første ledd bokstav a skal godkjennes av departementet. 

Ekteskapsloven § 13 første og annet ledd skal lyde: 

En vigsler som nevnt i § 12 bokstav a, kan nekte å foreta vigsel dersom en av brudefolkene ikke 

er medlem av tros- eller livssynssamfunnet, eller ingen av dem tilhører samfunnet. 

Den som er prest i Den norske kirke eller vigsler i et annet trossamfunn kan nekte å foreta 

vigsel dersom en av brudefolkene er skilt og den tidligere ektefellen lever, eller dersom 

brudefolkene er av samme kjønn. 

Ekteskapsloven § 13 nytt tredje ledd skal lyde: 

Nekting etter grunnene i første og annet ledd skal praktiseres likt for kvinner og menn. 

Ekteskapsloven § 16 første ledd tredje punktum oppheves. 
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20. ANDRE LOVSPØRSMÅL 

20.1 Navnebruk og enerett til navn 

I trossamfunnsloven § 12 er det gitt særskilte regler om trossamfunns navn, blant annet om 

enerett til navn og navnendringer. Bestemmelsen lyder: 

Eit trudomssamfunn må ikkje nytta namn som kan valda forbyting med andre trudomssamfunn. 

Når eit trudomssamfunn melder namnet sitt til det departement Kongen fastset, kan samfunnet 

få einerett til namnet. Departementet ser til at namnet ikkje alt er i bruk, at det ikkje krenkjer 

nokon, og at det ikkje er skikka til å valda forbyting. Er slikt ikkje til hinder for godkjenning, 

skal departementet gjeva vitnemål om at namnet er meldt og godkjent.  

Gjer trudomssamfunnet brigde i namnet sitt eller vert samfunnet oppløyst, skal styret senda 

departementet melding om det utan drygjing. 

Reglene i § 12 gjelder for både registrerte og uregistrerte trossamfunn. Det er ikke gitt 

tilsvarende regler for livssynssamfunn.   

For offentlig forvaltning er det i dag først og fremst organisasjonsnumrene som skiller det ene 

trossamfunnet fra det andre. Hjemmelen til å fastsette rett til bruk av navn er av liten praktisk 

betydning og sjelden i bruk. I NOU 2013:1 ble bestemmelsen i § 12 om enerett til navn 

foreslått opphevet (s. 414).  

Departementet mener at det ikke er et samfunnsmessig behov for en særskilt, lovregulert 

ordning om trossamfunns navn. Trossamfunnsloven § 12 foreslås ikke videreført i ny lov. 

20.2 Tilskudd til religionsopplæring 

Etter trossamfunnsloven § 20 kan registrerte trossamfunn kreve kommunale tilskudd til 

religionsopplæring for barn som tilhører samfunnet og som er fritatt fra 

kristendomsopplæringa i grunnskolen.  

Det tidligere faget Kristendomskunnskap er erstattet av faget Kristendom, religion, livssyn og 

etikk (KRLE). Faget skal ifølge opplæringsloven § 2–4 være et ordinært skolefag som 

normalt samler alle elever, og det skal ikke være forkynnende. Grunnlaget for tilskudd etter 

trossamfunnsloven § 20 er etter dette falt bort. Bestemmelsen kan oppheves. 

Trossamfunnsloven § 20 foreslås ikke videreført i ny lov. Dette er i samsvar med forslaget i 

NOU 2013: 1 (s. 414). 

20.3 Arkivering og avlevering  

20.3.1 Innledning 

Etter kirkeloven § 38 gjelder arkivlovens regler om offentlige organer for den virksomhet som 

drives av lovbestemte kirkelige organer. Tilsvarende er ikke tilfelle for andre tros- og 

livssynssamfunn. Som nevnt fastslår imidlertid trossamfunnsloven § 25 at forstander i 

registrert trossamfunn skal føre de «bøker» som Kulturdepartementet bestemmer. I henhold til 

§ 11 i lovens tilhørende forskrift skal forstander føre et medlemsregister med nærmere angitte 

opplysninger. Etter lovens § 22 skal trossamfunnets «offentlege bøker» straks overføres til 

Fylkesmannen når et registrert trossamfunn oppløses eller av andre grunner mister sin status 
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som registrert. Bøkene skal etter lovens § 23 avleveres til de offentlige arkiver i samsvar med 

reglene som gjelder for embetsbøkene i Den norske kirke, det vil si når siste innføring er 80 år 

gammel.  

Med unntak for vigselsbok i tråd med § 1 i forskrift om registrering og melding av vigsel, 

fører ikke tros- og livssynssamfunnene lenger «offentlege bøker». 

Stålsett-utvalget mente det ikke var grunn til å ha særlige regler for arkiv i tros- og 

livssynssamfunn. Ovennevnte bestemmelser ble derfor ikke foreslått videreført i utvalgets 

forslag til tilskuddslov for tros- og livssynssamfunn. Utvalget framholdt arkivlovas særlige 

regler om verneverdige privatarkiv som et alternativt grunnlag for å sikre bevaring av 

arkivmateriale i tros- og livssynssamfunnene.  

20.3.2 Departementets vurderinger 

Bestemmelsene i arkivlova om verneverdig privat arkiv forutsetter en konkret vurdering av 

Riksarkivaren i hvert enkelt tilfelle. Hjemmelen er sjelden benyttet og kan bare være aktuell i 

spesielle tilfeller. Departementet mener at dette ikke er en tilstrekkelig forutsigbar og 

hensiktsmessig ordning for å sikre verneverdig arkivmateriale i tros- og livssynssamfunn.  

Departementet mener at det som er av offentlig interesse, og som må sikres at avleveres og 

arkiveres, er materiale som er knyttet til medlemskap og i noen grad religiøse handlinger. 

Avlevering etter dagens regler foretas først 80 år etter siste innføring. Flere av bøkene kan 

dermed inneholde opplysninger fra den gang de hadde funksjon som primærregister. 

Departementet foreslår som omtalt i kapittel 8.3.8 at det overlates til Kirkemøtet å beslutte om 

arkivlovens regler om offentlige organer fortsatt skal gjelde for Den norske kirkes organer. 

Plikten til å registrere medlemskap og utførte kirkelige handlinger foreslås regulert i særskilte 

bestemmelser for Den norske kirke, se § 15. 

For om nødvendig å kunne sikre registrering blant annet av utførte vigsler, og å kunne 

videreføre plikten til å avlevere offentlige bøker, både for Den norske kirke og de øvrige 

samfunnene, foreslås en forskriftshjemmel i § 18 som gir Kongen myndighet til å gi regler om 

dette. 

20.4 Rett til fri (permisjon) ved religiøse høytider  

20.4.1 Gjeldende rett 

Trossamfunnsloven § 27 a lyder: 

Den som ikkje høyrer til Den norske kyrkja har rett til fri frå arbeid, skulegang, tenesteplikt og 

liknande i opp til to dagar kvart år i samband med religiøse høgtider etter vedkomande sin 

religion. 

Arbeidsgjevar har rett til å krevja at desse fridagane vert arbeidd inn att av arbeidstakar. Etter 

førehandstingingar med arbeidstakaren fastset arbeidsgjevaren når innarbeidinga skal skje. 

Arbeidstakar som ynskjer å nytte denne retten til fridagar, skal gje arbeidsgjevaren varsel 

seinast 14 dagar på førehand. 
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Dersom vedkomande religion høgtidar meir enn to religiøse høgtidsdagar kvart år, og desse fell 

utanom dei fridagane som elles gjeld her i riket, kan vedkomande sjølv velje dei to fridagane 

han har rett til, som religiøse høgtidsdagar. 

Innarbeiding av fri som er gitt i medhald av paragrafen her, vert ikkje rekna som overtid jamvel 

om arbeidstida overstig dei timetal som er fastsett i arbeidsmiljøloven §§ 10-4 og 10-5. 

Bestemmelsen ble føyd til loven i forbindelse med endringer i arbeidsmiljøloven i 1980, og 

har som formål å sikre dem som ikke tilhører Den norske kirke, og som har andre helligdager, 

en minsterett til fri i forbindelse med sine religiøse høytider.  

Arbeidstakere skal ikke trekkes i lønn for fridagene, men arbeidsgiver kan kreve at 

arbeidstakeren innarbeider fraværet. Ettersom arbeidsgiver kan kreve at arbeidstakeren 

innarbeider fridagene, gir ikke bestemmelsen en ubetinget rett til lønnet arbeidsfri. Hvis 

fraværet må innarbeides, vil det i realiteten ikke være lønnet. Ytterligere rettigheter kan 

nedfelles i tariffavtaler eller gis ensidig av arbeidsgiver. 

Opplæringsloven § 2-11 annet ledd gir grunnskoleelever som tilhører andre trossamfunn enn 

Den norske kirke, rett til permisjon på samtlige helligdager innen elevens religion (det må 

søkes om permisjon, og foreldrene skal sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden). 

Elever i videregående skole har derimot kun rett til to dager fri etter § 27 a i 

trossamfunnsloven. 

Etter bestemmelsens ordlyd er det ikke klart at den gjelder for universitets- og 

høyskolestudenter. Forarbeidene kan imidlertid tyde på at også studenter skal anses omfattet, 

noe også formålet med bestemmelsen tilsier. I Ot.prp. nr. 41 (1979–1980) framkom følgende 

om hvilke grupper som gis rett til fri (s. 26):  

Når det gjelder grunnskolen, er rett til fri ved religiøse høytider hjemlet i grunnskolelovens § 

13, nr. 8, mens tilsvarende lovhjemmel ikke eksisterer for elever i videregående skoler og 

studenter. 

Det vil ikke bli fremmet noe forslag om å oppheve nevnte bestemmelse i grunnskoleloven eller 

andre tilsvarende bestemmelser idet hensikten med det nye lovforslaget er å sikre alle en 

minsterett til fri, uten å frata grupper den rett de alt måtte ha utover denne minsterett. 

I proposisjonen bemerket dessuten Kommunal- og arbeidsdepartementet at ordlyden «i tillegg 

til arbeidstakere også omfatter skoleelever og andre som ikke selv er herre over sin arbeids- 

og fritid.» Studenter kan generelt ikke sies å være herre over sin arbeids- og fritid. 

Med «tenesteplikt og liknande» omfattes ifølge forarbeidene vernepliktige samt «sivile 

tjenestepliktige, praktikanter og pasienter som gjennomgår et behandlingsopplegg». 

Straffedømte faller utenfor bestemmelsen. 

Forarbeidene drøftet hvilken lov hjemmelen burde innpasses i (Ot.prp. nr. 41 (1979–1980) s. 

25 flg.) Trossamfunnsloven ble funnet å være det best egnede alternativet fordi «den naturlig 

vil dekke alle berørte grupper, dvs. arbeidstakere, skoleelever, vernepliktige osv.». 

20.4.2 NOU 2013: 1 

Stålsett-utvalget vurderte hvorvidt retten til fri burde utvides til mer enn to dager per år, men 

kom til at retten til to dager selvvalgt fri er «en rimelig balanse mellom hensynet til den 
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enkeltes behov for fri til egne helligdager og hensynet til arbeidslivets og 

utdanningsinstitusjonenes krav» (NOU 2013: 1 s. 190–192).  

Utvalget foreslo at reguleringen ble flyttet til lovene for hvert saksfelt, som arbeidsmiljøloven 

og opplæringsloven. Forslaget om flytting hang sammen med utvalgets forslag om å erstatte 

trossamfunnsloven og livssynssamfunnsloven med en ren tilskuddslov.  

Utvalget anbefalte at det ble uttrykt eksplisitt i universitets- og høyskoleloven at retten til to 

dager fri per kalenderår også gjelder for studenter. Om den praktiske gjennomføringen ved 

universitetene og høyskolene bemerket utvalget følgende:  

Slik som for arbeidstakere må det gjelde en viss varslingsplikt. Av hensyn til planlegging av 

eksamen og obligatorisk undervisning og for å motvirke misbruk av ordningen vil utvalget 

foreslå en varslingsfrist på 45 dager for helligdager som kolliderer med eksamen. For 

obligatorisk undervisning vil det være rimelig med en varslingsfrist på 14 dager, men utvalget 

vil foreslå at det enkelte lærested regulerer fristene for dette selv. Hensikten med en slik ordning 

er å legge til rette for at også studenter skal kunne ha mulighet til å ivareta sine religiøse plikter 

på bestemte dager. Denne retten skal ikke gå på bekostning av hvilke studiekrav som stilles. 

Lærestedet må utarbeide retningslinjer for hvordan obligatorisk undervisning eller eksamen 

kan gjennomføres også ved en slik tilrettelegging.   

Når det gjelder elever i videregående skole, mente utvalget at det måtte presiseres i forskrifter 

om vurdering i videregående opplæring at fridagene ikke skal føres som fravær på vitnemålet 

eller for øvrig få noen konsekvenser for retten til vurdering.  

Utvalget foreslo dessuten at retten ikke lenger skulle være koblet til ikke å tilhøre Den norske 

kirke, men til å ha andre høytidsdager enn de offisielt fastsatte helligdagene. 

Blant de få høringsinstansene som uttalte seg om ovennevnte anbefalinger og forslag, var det 

et flertall som støttet at retten til fri ikke burde utvides til flere dager per år. Likestillings- og 

diskrimineringsombudet, Kirkerådet og Det Mosaiske Trossamfund var blant dem som tok til 

orde for å utvide retten.   

Et klart flertall av instansene som uttalte seg om forslaget om lovfesting av rett til fri for 

studenter, støttet dette, deriblant UNIO og Utdanningsforbundet. Syvendedags 

Adventistsamfunnet uttalte følgende om dette: 

Det vesentlige punktet for Adventistsamfunnets medlemmer, som helligholder sabbaten hver 

lørdag, er at det enkelte studiested må ha en forpliktelse til å tilrettelegge eksamenskalenderen 

slik at studentene får tatt sine eksamener ved semesterslutt og at deres eksamener ikke blir lagt 

til en lørdag. 

Adventister som studerer ved NTNU, har tatt opp det de mente var diskriminering fra NTNUs 

side, i en sak med Likestillings- og diskrimineringsombudet (ref.: 12/144) og deretter 

Likestillings- og diskrimineringsnemnda (ref.: 36/2012). Konklusjonen i begge instanser var at 

NTNU ikke bryter diskrimineringsloven fordi studentene får gyldig forfall til eksamen som 

legges til sabbaten (lørdag) og gis anledning til å ta utsatt prøve (kont). Studentene må nå 

innrette seg etter dette, men det er en svært ugunstig ordning. Vi ber derfor om at dette hensynet 

blir tatt med ved utarbeiding av ny § 4-5a i universitets-og høyskoleloven. 

Høgskolen i Oslo og Akershus uttrykte forståelse for forslaget, men bemerket at  

…retten til egne fridager ikke må innføres på bekostning av studiekrav og eksamensavvikling. 

Det må være opp til institusjonen selv å innvilge eller avslå søknader om individuelle fridager 
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ut fra retningslinjer institusjonen praktiserer. Den enkelte student må vurdere om studiekrav og 

religiøse plikter kolliderer.  

20.4.3 Departementets vurderinger 

Departementet er i det vesentlige enig med utvalget, men finner at reglene bør plasseres i 

loven om tros- og livssynssamfunn. 

Departementet foreslår at ordlyden endres for å gjøre det klart at også studenter har rett til fri, 

men bare fra obligatorisk undervisning – ikke fra eksamen. Det er opp til lærestedene å 

utarbeide retningslinjer for gjennomføring av obliatorisk undervisning ved studenters bruk av 

retten til fri.  

Etter departementets syn er det praktisk vanskelig å etterkomme Adventistsamfunnets ønske 

om at eksamener på universiteter og høyskoler ikke skal kunne legges til lørdager. 

Departementet foreslår følgende bestemmelse i loven om tros- og livssynssamfunn: 

Den som har andre religiøse høytidsdager enn de offentlige helligdagene, har rett til fri fra 

arbeid, skolegang, obligatorisk undervisning ved universitet og høyskole, tjenesteplikt og 

lignende i opp til to selvvalgte dager hvert år i forbindelse med høytider etter vedkommendes 

religion. 

Arbeidstaker som ønsker å benytte retten til fri, skal varsle arbeidsgiver senest 14 dager på 

forhånd.  

Arbeidsgiver kan kreve at arbeidstaker innarbeider fridagene. Etter drøfting med arbeidstaker 

fastsetter arbeidsgiver når innarbeidingen skal skje. Innarbeidingen regnes ikke som overtid 

selv om arbeidstiden overstiger alminnelig arbeidstid i henhold til arbeidsmiljøloven. 

Student som ønsker å benytte retten til fri fra obligatorisk undervisning, skal varsle lærestedet 

senest 4 uker på forhånd. 

De i hovedsak lovtekniske spørsmålene som reises ved dobbelregulering i henholdsvis 

trossamfunnsloven og opplæringsloven vil departementet komme tilbake til i arbeidet med 

lovproposisjon. 

20.5 Politiattest 

Ved Prop. 81 L (2010–2011), jf.  Innst. 393 L (2010–2011), ble det tatt inn en bestemmelse i 

kirkeloven som ga lovbestemte organer i Den norske kirke adgang til å kreve framlagt 

barneomsorgsattest av personer som skal utføre oppgaver som innebærer omsorg for 

mindreårige. 

For frivillige organisasjoner er slik hjemmel gitt i forskrift til politiregisterloven. Denne 

hjemmelen omfatter tros- og livssynssamfunn, men, i det minste tidligere, ikke Den norske 

kirke.  

Departementet mener det for klarhetens og enkelthetens skyld bør inntas en bestemmelse i 

den nye loven som omfatter både Den norske kirke og de andre tros- og livssynssamfunnene. 

Forslag til bestemmelse er tatt inn i lovutkastet § 19. 
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20.6 Endring i annen lovgivning 

En rekke andre lover og forskrifter refererer til stillingskategorien prest eller forstander i 

registrert trossamfunn, som i trossamfunnsloven § 14 siste ledd er definert som «den eller dei 

som har lovsette gjeremål i trudomssamfunnet». Videre finnes det annen lovgivning som 

refererer til prester i Den norske kirke som «prester i statskirken».  

Departementet mener at det materielle innholdet i disse bestemmelsene i all hovedsak bør 

videreføres, og vil komme tilbake til de nødvendige lovtekniske endringene i 

lovproposisjonen om ny lov om tros- og livssynssamfunn.  
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21. LIVSSYNSAVGIFT 

21.1 Innledning 

I de foregående kapitlene har departementet gjennomgått dagens finansieringsordninger for 

tros- og livssynssamfunnene og tatt opp forslag om endringer i disse. For tros- og 

livssynssamfunn utenom Den norske kirke innebærer endringene en full statlig finansiering og 

en viss omlegging av tilskuddsordningen. For Den norske kirke foreslås en fortsatt 

budsjettstyrt finansiering der man enten beholder dagens to-delte finansiering mellom stat og 

kommune eller der staten overtar hele finansieringsansvaret. Forslagene har det til felles at de 

viderefører et finansieringssystem som legger det alminnelige skatte- og avgiftssystemet til 

grunn. Dette innebærer at både personlige skatteytere, bedrifter, oljeinntekter og øvrige 

skatter og avgifter er med på å finansiere virksomheten i Den norske kirke og i de andre tros- 

og livssynssamfunnene, uten at det er noen direkte kobling mellom skatt og medlemskap.  

Flere kirkelige og offentlige utredninger har pekt på at dagens finansieringsordninger for Den 

norske kirke gjennom det alminnelige skatte- og avgiftssystemet ikke i stor nok grad gir det 

enkelte medlemmet et selvstendig ansvar for sin religiøse tilhørighet – også økonomisk. De 

alternative finansieringsordningene som har blitt drøftet, har i hovedsak vært ordninger med 

medlemsavgift i kombinasjon med dagens offentlige bevilgninger, eller en ordning med en 

pliktig livssynsavgift som ilegges alle skattebetalere, jf. blant annet Bakkevig-utvalgets 

utredning Samme kirke – ny ordning og Gjønnes-utvalgets utredning NOU 2006:2 Staten og 

Den norske kirke. En overgang til full medlemsfinansiering av Den norske kirke gjennom 

innkreving av medlemsavgift har ikke vært foreslått, blant annet under henvisning til at 

økonomi ikke bør være avgjørende for folks tilhørighet, og at en full medlemsfinansiering kan 

komme i konflikt med forutsetningene for den åpne folkekirken, se blant annet NOU 2006:2 

s. 125 ff.  

Som det framgår av drøftingene foran i kapittel 6, legger departementet til grunn at staten 

etter Grunnloven § 16 er rettslig forpliktet til materielt å understøtte tros- og 

livssynssamfunnenes virksomhet, også med økonomisk støtte. Staten har imidlertid et 

betydelig rom for å vurdere hvilket nivå den økonomiske støtten skal ligge på, og hvordan 

støtten skal innrettes.  

Departementet tar ikke opp forslag om full medlemsfinansiering av Den norske kirke 

gjennom innkreving av medlemsavgift. Det er imidlertid departementets syn at Den norske 

bør ha anledning til å kreve medlemskontingent, slik som andre tros- og livssynssamfunn. 

Siden det er uklart om Den norske kirke har rettslig adgang til dette, foreslår departementet en 

egen lovbestemmelse som klargjør adgangen, jf. kapittel 10.  

I forbindelse med at den offentlige finansieringen av Den norske kirke og andre tros- og 

livssynssamfunn nå er aktuell for endringer, har departementet sett det som viktig å få vurdert 

en obligatorisk livssynsavgift, felles for alle skatteytere, som et alternativt finansieringssystem 

til dagens finansieringssystem, og dermed også til de forslag departementet har tatt opp i 

høringsnotatet.  

Livssynsavgiften har tradisjonelt blitt løftet fram som en modell som i teorien og ideelt gir en 

klar sammenheng mellom medlemskap og hva støtten går til, og som ivaretar et hensyn om at 

ingen bør være forpliktet til å gi økonomisk støtte til et tros- eller livssynssamfunn som han 

eller hun ikke selv er medlem av.  
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Selv om flere utvalg har sett nærmere på livssynsavgiften som modell, har den aldri vært 

konsekvensutredet. Det er også få land å høste erfaringer fra. Både Italia og Island har hatt 

ulike innslag av livssynsavgift, men ingen av disse landene har ordninger som gir vesentlige 

bidrag til utformingen av en mulig livssynsavgift i Norge, jf. omtalen av disse landene 

nedenfor.  

En ordning med livssynsavgift er ment å erstatte dagens offentlige bevilgninger til tros- og 

livssynssamfunnene, inkludert Den norske kirke. For å kunne ta stilling til om 

livssynsavgiften er en modell som egner seg, har departementet sett behov for å få nærmere 

utredet mange av de spørsmålene som knytter seg til en slik avgift. Dette gjelder blant annet 

hvilke tekniske løsninger som kan være aktuelle, og hvilke økonomiske og administrative 

konsekvenser en livssynssavgift kan få for samfunnenes inntekter, det offentliges utgifter og 

for den enkeltes privatøkonomi.  

I dette kapitlet gjennomgås konsekvensene av mulige løsninger for utforming av en 

livssynsavgift. Gjennomgangen bygger på systematikken og hovedfunnene til EY Norge, som 

på oppdrag fra departementet har foretatt en utredning av spørsmålene, se nærmere omtale 

nedenfor under punkt 21.3 Livssynsavgift som finansieringsordning i Norge. Departementets 

vurderinger er foretatt avslutningsvis i punkt 21.5.  

21.2 Livssynsavgiften i Italia og på Island 

Italia og Island har blitt trukket fram av tidligere utredninger som eksempler på land som har 

livssynsavgift. Det kan imidlertid reises spørsmål ved om de økonomiske støtteordningene til 

tros- og livssynssamfunn i disse landene kan omtales som en livssynsavgift.  

21.2.1 Island 

På Island er det grunnlovsfestet at enhver er fri til å stå utenfor religiøse foreninger, og at 

ingen skal være forpliktet til å gi noen form for økonomisk støtte til en religiøs forening som 

han eller hun ikke er medlem av (artikkel 64), jf. omtalen foran i kapittel 5 av den 

økonomiske støtteordningen for tros- og livssynssamfunn på Island.  

Tidligere var det slik at skattebetalere som ikke var medlem av noe tros- eller 

livssynssamfunn betalte en månedlig avgift, slik også medlemmer av religiøse foreninger 

gjorde. Avgiften fra disse gikk til universitetet. Departementet har ved henvendelse til den 

norske ambassaden på Island fått opplyst at avgiften på Island ikke lenger er obligatorisk for 

de som ikke tilhører en religiøs forening eller, fra 2013, et sekulært livssynssamfunn. 

Endringen gjør at den økonomiske støtteordningen på Island i dag mer kan karakteriseres som 

en blanding av en medlemsavgift og den tilskuddsordningen vi har i Norge i dag. En andel av 

inntektsskatten til medlemmer over 16 år (religiøs myndighetsalder) fordeles videre som 

statstilskudd til godkjente religiøse foreninger eller sekulære livssyn. De som ikke er 

medlemmer, betaler ingen avgift.  

21.2.2 Italia 

I Italia bidrar alle skattebetalere til "livssynsavgiften", men avgiften er ikke en avgift knyttet 

til personlige skatteytere i den forstand at det er en viss prosent av den enkeltes inntektsskatt 

som utgjør avgiften. Avgiften settes fast som 0,8 pst. av statens totale inntekter fra 
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inntektsskatten. Beløpet blir så fordelt mellom staten og trossamfunn som staten har godkjent 

gjennom særlig avtale.  

Avgiften i Italia er ikke knyttet til medlemskap i tros- eller livssynssamfunn. Den enkelte 

skattebetaler fyller ut punktet om livssynsavgift i skattemeldingen (selvangivelsen)  og velger 

selv fritt hvilken institusjonen som skal tilgodesees. Skattebetaleren må da velge mellom de 

institusjonene som staten har inngått avtale med, og det er bare en andel av den totale summen 

av avgiften som fordeles på denne måten. Den resterende andelen fordeles etter egne 

fordelingsnøkler avhengig av hvilke avtaler det enkelte godkjente trossamfunn har inngått 

med staten. Den katolske kirke har avtale om å motta den største andelen av avgiften. 

I dag er det 11 slike godkjente trossamfunn som den enkelte kan velge å gi en del av sin avgift 

til. Av ikke-religiøse godkjente formål, står arbeid for å bekjempe sult, håndtering av 

naturkatastrofer, assistanse til flyktninger, vedlikehold av kulturarv og vedlikehold av 

skolebygninger oppført på listen i skattemeldingen. Sekulære livssynssamfunn er ikke 

innlemmet i ordningen. Det er heller ingen muslimske samfunn som til nå har fått godkjent 

avtale med staten om rett til livssynsavgift.  

Livssynsavgiften i Italia er slik sett mer en form for særskatt som den enkelte fritt kan gi til et 

av staten godkjent formål, enn den er en livssynsavgift som ivaretar avgiftens ideelle formål 

om direkte kobling mellom medlemskap og hva avgiften går til. 

21.3 Livssynsavgift som finansieringsordning i Norge 

En offentlig livssynsavgift forstås gjerne som en pliktig avgift som staten pålegger alle 

skatteytere å betale. Ordningen har likhetstrekk med dagens finansieringssystem for tros- og 

livssynssamfunn, der alle skatteytere i realiteten er med på å finansiere samfunnene gjennom 

statens alminnelige skatter og avgifter.  

Ved en livssynsavgift er det imidlertid ikke statens alminnelige skatter og avgifter som skal 

omfordeles. Avgiften er knyttet til personlige skatteytere, og ideen bak livssynsavgiften er at 

det skal være en direkte kobling mellom innbetalt avgift og hvilket formål avgiften går til. 

Avgiften fra medlemmer av Den norske kirke skal gå til Den norske kirke, avgiften fra 

medlemmer av Buddhistforbundet skal gå til Buddhistforbundet osv., altså en øremerking av 

innkrevet livssynsavgift til formålet. De som ikke er medlemmer av et tros- eller 

livssynssamfunn unngår ikke å betale avgiften, men avgiften skal ikke gå til å finansiere 

virksomhet av tros- eller livssynsmessig karakter. Den skal gå til å dekke et veldedig formål, 

eventuelt gå til generelle samfunnsformål på linje med ikke-øremerkede skatter og avgifter 

som staten ellers krever inn.  

En annen hovedforskjell mellom dagens finansieringssystem og en livssynsavgift, er at 

livssynsavgiften i utgangspunktet vil være en avgift til staten for videre tildeling til tros- og 

livssynssamfunnene, inkludert Den norske kirke. Kommunenes ansvar for å finansiere tros- 

og livssynssamfunnene, slik som i dag, vil med andre ord falle bort. Departementet ser det 

ikke som aktuelt at livssynsavgiften utformes som en lokalt fastsatt eller innkrevd avgift, jf.   

nærmere om dette under punkt 21.5.2.1.   

En ordning med livssynsavgift kan utformes og innkreves på forskjellige måter. I tillegg er det 

et spørsmål hvordan innberetningen av medlemsopplysninger skal skje, og i hvilken grad 

avgiften skal øremerkes eller ei. Disse er blant spørsmålene EY Norge har utredet på oppdrag 

fra departementet. Utredningen har tatt for seg ulike alternativer for utforming, innkreving og 
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innberetning av avgiften, og vurdert konsekvensene av disse alternativene opp mot 

kategoriene økonomi, administrasjon, personvern og teknologi.  

Rapporten fra EY ligger sammen med departementets oppdragsbeskrivelse ute på 

Kulturdepartementets nettside og kan leses i sin helhet her: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rapport--om-

livssynsavgift/id2541795/?q=Livssynsavgift 

Nedenfor gjennomgås kort de ulike alternativene EY skisserer, sammen med EYs hovedfunn 

fra rapporten. Som forutsetning for EYs utredning har departementet lagt til grunn at det 

offentliges samlede utgiftsnivå til Den norske kirke og de øvrige tros- og livssynssamfunnene 

skal ta utgangspunkt i dagens bevilgningsnivå. Dette utgjør i dag om lag 5 mrd. kroner til Den 

norske kirke utenom gravplassforvaltningen og 600 mill. kroner til de øvrige tros- og 

livssynssamfunnene, samlet om lag 5,5 mrd. kroner. 

21.4 EY Norges rapport – konsekvensutredning av livssynsavgiften 

21.4.1 Innledning 

Rapporten fra EY Norge tar utgangspunkt i følgende fire områder, som hver har knyttet 

alternativer til seg. Alternativene er så vurdert opp mot hvilke konsekvenser de har for 

økonomi, administrasjon, personvern og teknologi. 

 

Område Alternativ 

Utforming a. Fast kronebeløp 

b. Progressiv avgift 

Innkreving a. Skatteinnkreving 

b. Faktura 

Innberetning a. Innberetning via skattemeldingen 

b. Innberetning utenom skattemeldingen 

Øremerking a. Øremerking av progressiv avgift 
 

21.4.2 Utformingen av avgiften 

21.4.2.1 Innledning 

En livssynsavgift kan utformes som et kronebeløp likt for alle, eller den kan settes som en 

prosent av skattbar inntekt – en såkalt progressiv avgift som knyttes til den enkeltes 

skatteevne. Nedenfor gjennomgås kort de to alternativene og deres konsekvenser for de fire 

områdene økonomi, administrasjon, personvern og teknologi.  

21.4.2.2 Fast kronebeløp 

Et fast kronebeløp som er likt for alle, innebærer at avgiften settes uavhengig av inntekt og 

øvrige fradrag. Gitt dagens nivå på statens og kommunenes samlede bevilgninger til tros- og 

livssynssamfunn, vil de økonomiske konsekvensene for samfunnene ved en slik utforming av 

avgiften være få. Samfunnene vil få inntekter som er direkte proporsjonal med antallet 
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skattebetalende medlemmer og uavhengig av medlemmenes inntektsnivå. I utgangspunktet vil 

det derfor ikke være behov for å foreta noen refordeling mellom samfunnene for å videreføre 

dagens bevilgningsnivå. Fordelingen mellom dagens totale antall medlemmer, som blant 

annet innbefatter barn, er imidlertid ikke nødvendigvis proposjonal med hvor mange 

skattebetalende medlemmer hvert samfunn har. En viss refordeling mellom samfunnene må 

en derfor påregne også ved et fast kronebeløp som er likt for alle. Et fast kronebeløp vil 

imidlertid kunne ivareta livssynsavgiftens intensjon om en kobling mellom innbetalt avgift og 

medlemskap.   

En utforming av avgiften som et fast kronebeløp vil imidlertid medføre en relativt stor 

omlegging av den enkeltes skattenivå. Dersom alle skal betale samme beløp uavhengig av 

inntekt og øvrige fradrag, vil livssynsavgiften utgjøre en større andel av inntekten til de med 

lav inntekt enn de med høy inntekt. Det er med andre ord de med lavest skatteevne som vil få 

størst økning i skattebelastning. Dette er et brudd med den alminnelige innretning av skatter 

og avgifter i Norge og vil blant annet aktualisere et behov for å trekke en nedre grense for når 

det er rimelig at en skattebetaler betaler livssynsavgift. 

Et fast kronebeløp vil være en enklere avgift å administrere enn en progressiv avgift så fremt 

innkrevingen skjer utenom den alminnelige beskatningen, for eksempel ved faktura. Foretas 

innkrevingen derimot over skattemeldingen, er de administrative kostnadene ved et fast 

kronebeløp og en progressiv avgift stort sett de samme.   

Et fast kronebeløp vil isolert sett ikke ha personvernutfordringer, da det ikke er nødvendig å 

foreta en kobling mellom medlemsopplysninger og ligningsopplysninger for den enkelte 

skattebetaler. Det er heller ingen åpenbare teknologiske utfordringer knyttet til at avgiften 

utformes som et fast kronebeløp. 

21.4.2.3 Prosent av inntekt (progressiv avgift) 

En progressiv avgift innebærer at størrelsen på livssynsavgiften knyttes til forhold som 

inntekt, fradrag og skatteklasse.  

Dersom avgiften settes til en viss prosent av skatteyterens inntekt, vil avgiften utgjøre en like 

stor andel av inntekten til alle skatteytere. Skatteeffekten av avgiften for den enkelte 

skatteyter vil, med de forutsetninger som er nevnt innledningsvis, ligge nær skatteeffekten av 

dagens finansieringsordning for tros- og livssynssamfunnene.  

For tros- og livssynssamfunnenes økonomi derimot, vil en progressiv avgift gi andre 

fordelingsvirkninger enn de som følger av dagens finansieringsordning dersom intensjonen 

om en øremerket avgift skal beholdes. Samfunn som for eksempel har medlemmer med høy 

gjennomsnittsinntekt, vil få et høyere avgiftsgrunnlag enn andre samfunn og få en høyere 

tildeling per medlem. Dette kan omgås ved ikke å øremerke avgiften eller ved å legge inn en 

refordelingspott, men et slikt utjevningssystem vil innebære at enkelte tros- og 

livssynssamfunn subsidierer andre, og en vil miste den direkte sammenhengen mellom 

enkeltindividets avgift og registrert medlemskap.  

Dersom en progressiv avgift øremerkes, vil det være nødvendig å foreta en kobling mellom 

medlemsopplysninger og skatteopplysninger. Dette vil skape større personvernutfordringer 

enn ved et fast kronebeløp. Personvernutfordringene kan minimeres dersom man helt unngår 

øremerking, men dette vil innebære at en mister den direkte sammenhengen mellom 

enkeltindividets avgift og registrert medlemskap. 
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Dersom avgiften skal synliggjøres, vil dette innebære noen mindre endringer i oppsettet av 

skattemeldingen. Disse endringene er ifølge Skattedirektoratet enkle å gjennomføre.  

21.4.3 Innkreving av avgiften 

21.4.3.1 Innledning 

En innkreving av avgiften kan enten foretas via den alminnelige skatteinnkrevingen eller ved 

bruk av faktura. Nedenfor gjennomgås kort hva som ligger i de to alternativene, målt opp mot 

konsekvensene de har for økonomi, administrasjon, personvern og teknologi.  

21.4.3.2 Skatteinnkreving  

En innkreving av livssynsavgiften via den alminnelige skatteinnkrevingen vil være tilnærmet 

lik dagens praksis. Forskjellen er at summen kan velges synliggjort på skattemeldingen til den 

enkelte, enten som en prosent av inntekt eller som et fast kronebeløp. Førstnevnte vil være 

sammenlignbart med hvordan trygdeavgiften synliggjøres i dag, selv om det er stor forskjell i 

størrelsesgrunnlaget (statens inntekter fra arbeidsgiver- og trygdeavgiften utgjør til sammen i 

dag i overkant av 300 mrd. kroner).  

Dersom avgiften skal gjøres eksplisitt og være synliggjort, vil en innkreving gjennom den 

alminnelige beskatningen føre til en noe økt administrasjonsbyrde for staten sammenlignet 

med dagens system. Dette skyldes at skattemyndighetene må skille ut en del av 

personbeskatningen som en livssynsavgift. Endringene som etableringen medfører, samt 

driften av denne, vil imidlertid være moderate. Det vil ifølge Skattedirektoratet også være 

enkelt å foreta de nødvendige tekniske justeringene i skattemeldingen. 

En innkreving av tros- og livssynsavgiften via den alminnelige skatteinnkrevingen vil gi 

personvernutfordringer i det øyeblikket innkrevd beløp kobles til faktisk tilhørighet i form av 

en medlemsregistrering. Omfanget av personvernutfordringene avhenger av hvilken løsning 

som velges for innberetning av medlemsopplysninger, se nedenfor.  

Generelt vil det være mulig å redusere personvernutfordringer gjennom en sletting eller 

isolering av aktuelle poster på skattemeldingen. På den måten vil skattemeldingen fortsatt 

kunne brukes til å søke om banklån eller støtte fra NAV etc. EY viser imidlertid i sin rapport 

til at løsningene innen dagens system bare er mulig for skatteytere som har elektronisk 

skattemelding. For alle andre vil det være nødvendig med manuell sladding av opplysninger, 

noe som vil øke administrasjonsbyrden. Mulighetene for skjerming av sensitive opplysninger 

vil være betraktelig større i den nye skattemeldingsløsningen som er under utarbeiding hos 

Skatteetaten, men det vil ifølge EY-rapporten ta flere år før en slik løsning er på plass. 

21.4.3.3 Innkreving ved bruk av faktura 

En innkreving av livssynsavgiften som en særavgift kan også gjøres ved bruk av faktura. 

Dette er en ordning som blant annet benyttes for innkreving av kringkastingsavgift og 

veiavgift.  

De økonomiske og administrative kostnadene ved innkreving gjennom faktura er betydelige 

sammenlignet med dagens system og sett opp mot et alternativ hvor det gjøres gjennom den 

alminnelige skatteinnkrevingen.  
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Innkreving av kringkastingsavgiften koster i dag staten i underkant av 3 pst. av innkrevd 

beløp. Den økonomiske belastningen for staten ved å innkreve en livssynsavgift med en total 

kostnadsramme på 5,5 mrd. kroner, vil med sannsynlighet ligge på tilsvarende nivå, altså i 

overkant av 150 mill. kroner årlig.  

En økt administrasjonsbyrde vil først og fremst være forbundet med å etablere en virksomhet 

tilsvarende lisensavdelingen i NRK, som blir satt til å administrere, drifte og kontrollere 

ordningen. Virksomheten vil ifølge EYs rapport høyst sannsynlig også ha behov for en 

teknisk løsning som vil kreve betydelige etablerings- og driftskostnader.  

Bruk av faktura har imidlertid positiv innvirkning på personvernhensyn, da informasjon om 

tilhørighet til tros- eller livssynssamfunn ikke sammenblandes med annen personinformasjon, 

som inntekt, formue og øvrige forhold knyttet til personlig beskatning. Det vil likevel også 

ved bruk av faktura være personvernopplysninger som må sikres overfor aktører som er 

involvert i innkrevingen av avgiften. 

21.4.4 Innberetning av medlemsopplysninger 

21.4.4.1 Innledning 

Ifølge EYs rapport er det to hovedalternativer for innberetning av medlemskap i forbindelse 

med en livssynsavgift. Enten kan medlemskap innberettes via skattemeldingen, eller så kan 

slik informasjon innberettes gjennom en egen løsning utenom skattemeldingen, for eksempel 

via Altinn. 

For innberetning via skattemeldingen finnes det igjen ulike alternativer. Opplysninger om 

medlemskap kan enten innberettes av tros- og livssynssamfunnene og forhåndsutfylles på 

skattemeldingen, eller så kan det enkelte medlem selv være ansvarlig for første års utfylling 

av medlemsopplysninger. Det samme skillet for hvem som har ansvar for første gangs 

innberetning, kan også gjøres for en innberetning utenfor skattemeldingen. 

21.4.4.2 Avgrensninger – departementets vurderinger 

Opplysninger om medlemskap er ikke relevant for ligningen ellers og det er knyttet 

personvernutfordringer til å koble denne type opplysninger. Selv om det er teknisk mulig å 

legge til rette for løsninger som krever at den enkelte har fylt ut medlemsopplysninger for at 

skattemeldingen skal bli godkjent, mener departementet at en slik løsning er såpass 

inngripende at det er lite aktuelt å gå videre med den. Uten et slikt krav er imidlertid 

sannsynligheten stor for at den enkelte skatteyter ikke fyller ut opplysninger om medlemskap. 

Grunnlaget for fordeling samfunnene imellom vil da inneholde store feilkilder.  

I det følgende er det derfor kun løsningene med innberetning fra tros- og livssynssamfunnene 

som gjennomgås – da enten via skattemeldingen eller via en løsning utenom skattemeldingen, 

som for eksempel Altinn.  

21.4.4.3 Forhåndsutfylt skattemelding basert på innmelding fra tros- og livssynssamfunnene 

En innberetning av medlemsopplysninger fra tros- og livssynssamfunnene innebærer at 

samfunnene sender inn lister med fødselsnummer og D-nummer for sine medlemmer til 

skattemyndighetene. Listene kontrolleres så mot folkeregisteret og danner utgangspunkt for 
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forhåndsutfylling av skattemeldingen. I den forhåndsutfylte skattemeldingen som sendes 

skattebetalerne, framkommer det hvilket tros- eller livsynssamfunn skattebetaleren er medlem 

av, eventuelt om vedkommende ikke er medlem av noe tros- eller livssynssamfunn. 

Avgiftsbetaleren (skatteyteren) vil ha en kontrollerende rolle knyttet til sitt medlemskap, der 

det vil kunne åpnes for å innberette/korrigere opplysninger som er feil. 

Det vil være engangskostnader forbundet med å endre på utformingen av skattemeldingen og 

tilhørende systemer for å håndtere medlemskap i tros- og livsynssamfunnene. Disse 

kostnadene vil imidlertid ifølge Skattedirektoratet være marginale dersom endringen gjøres 

samtidig med pågående tekniske utviklingsprosesser i Skatteetaten, hvor en ombygging av 

skattemeldingen er omfattet.  

En forhåndsutfylt skattemelding vil være relativ enkel å administrere for den enkelte 

skattebetaler, men det vil representere en administrasjonsbyrde å opprettholde og 

vedlikeholde en liste med samtlige godkjente tros- og livssynssamfunn. Hvor stor denne 

administrasjonsbyrden blir, avhenger av om og eventuelt hvor stor rolle Skatteetaten skal ha i 

å kontrollere og vedlikeholde en slik liste. Dersom skattemyndighetene for eksempel skal ha 

en rolle knyttet til kontroll av dobbeltmedlemskap etter nærmere angitte regler for hvem som 

skal motta støtte der flere samfunn melder inn medlemskap på skattebetaler, vil det innebære 

en periodisk eller løpende kostnads- og administrasjonsbyrde knyttet til vedlikehold av 

innholdet i registeret og listen som vises i skattemeldingen.  

For Den norske kirke vil det også innebære en noe økt administrasjonsbyrde, da kirken ikke 

innberetter medlemslister i dag. For de øvrige tros- og livssynssamfunnene vil 

administrasjonsbyrden bli omtrent som i dag, med den forskjell at innberetning skjer til 

Skatteetaten og ikke til fylkesmennene. 

En innberetning av medlemsopplysninger via skattemeldingen vil åpne for konflikter av 

personvernkarakter. De mest sentrale utfordringene er knyttet til formålsutglidning og antallet 

aktører som vil ha tilgang til personopplysningene. Skatteetaten vil ved en registrering av 

medlemskap på skattemeldingen kunne få tilgang til informasjon utover det som er nødvendig 

for å utføre oppgavene Skatteetaten har i dag, ettersom medlemskap i tros- og 

livssynssamfunn ikke har noen betydning for andre skattemessige forhold. Dersom 

skattemyndighetene skal ha en rolle i innberetning av medlemsopplysninger, må det derfor 

etableres mekanismer som sørger for at dataene ikke benyttes til andre formål. Dessuten må 

en sørge for mekanismer for blant annet sladding av opplysninger i forbindelse med 

lånesøknad m.m. Dette vil være lettere å få til med den nye skattemeldingsløsningen som er 

under utarbeidelse, jf. omtalen ovenfor, enn det vil være i dag, 

Teknologisk vil det være relativt enkelt å legge til rette for en forhåndsutfylt skattemelding 

der opplysninger om medlemskap er innberettet fra tros- og livssynssamfunnene.  

21.4.4.4 Innberetning utenom skattemeldingen  

Innberetning av medlemskap kan også gjøres utenom skattemeldingen, for eksempel ved bruk 

av Altinn. Informasjon om medlemskap kobles da til skattesystemet på samme måte som ved 

bruk av skattemeldingen, men den vil bli lagret i et eget register og ikke være synlig på den 

enkeltes skattemelding. 

Bruk av en Altinn-løsning har en samlet lav kostnad for staten da det allerede eksisterer 

løsninger som kan gjenbrukes for innrapportering. Ifølge Brønnøysundregistrene vil ikke 
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nødvendige systemendringer være spesielt ressurskrevende eller teknologisk komplekse, og 

kan i ressursbruk sammenlignes med en enkel ombygging av skattemeldingen.  

For tros- og livssynssamfunnene inkludert Den norske kirke vil administrasjonsbyrden også 

være lik som ved innrapportering via skattemeldingen. Ved bruk av Altinn vil det imidlertid 

være behov for å avklare hvem det er som skal forvalte registeret, noe som ifølge EYs rapport 

må utredes nærmere om en skulle velge å gå videre med en slik løsning.  

En digital løsning, som Altinn, krever innlogging for å kontrollere eget medlemskap. For de 

fleste skatteytere er Altinn et kjent system, men for privatpersoner som ikke bruker digitale 

løsninger vil en eventuell kontroll av medlemskap måtte skje på annen måte, for eksempel via 

post. Også dette må nærmere vurderes, da graden av tilgjengelighet og aktivitet fra borgerne 

har betydning for hvor korrekte opplysningene blir.  

Mulighetene for å innberette medlemsopplysninger utenom skattemeldingen gir i seg selv 

færre personvernkonflikter. Sensitiv personinformasjon om tilhørighet til tros- og 

livssynssamfunn samles fortsatt inn og krever tilstrekkelig behandlingsgrunnlag, beskyttelse 

og ivaretakelse av kvalitetskrav, men den separate behandlingsprossessen gjør det enklere å 

ivareta personvernet på en god måte. Blant annet vil det ikke være behov for sladding av 

opplysninger ved framleggelse av skattemeldingen til andre formål.  

21.4.5 Øremerking 

Begrepet øremerking innebærer at det er direkte sammenkopling mellom avgiften som betales 

og støtten som gis til et bestemt formål.  

Med tanke på livssynsavgiften blir det relevant å snakke om øremerking dels i forbindelse 

med en progressiv avgift, dels i forbindelse med hva avgiften fra de som ikke er medlemmer 

av noe tros- eller livssynssamfunn skal gå til. Det siste er tatt opp under punkt 21.5 nedenfor.  

Ved utforming av avgiften som et fast kronebeløp som er likt for alle, blir det å snakke om en 

eventuell øremerking overflødig. Dette skyldes at samtlige tros- eller livssynssamfunn uansett 

vil få inntekter som er direkte proposjonal med antallet skattebetalende medlemmer. 

Diskusjonen om hvorvidt avgiften skal øremerkes eller ei, blir derfor først relevant når man 

kommer til en progressiv utforming av avgiften. Ved en progressiv avgift vil som nevnt en 

person som betaler mer i skatt enn gjennomsnittet, også bidra til større støtte til sitt tros- eller 

livssynssamfunn. Et samfunn med mange høyinntektspersoner vil dermed få mer i støtte enn 

et samfunn med mange lavinntektspersoner, jf. omtalen under punkt 21.4.2 Uforming av 

avgiften.  

En progressiv øremerket avgift vil gjøre tros- og livssynssamfunnenes inntekter avhengig av 

medlemmenes inntektsnivå. Den vil slik ha konsekvenser for fordelingen av økonomisk støtte 

mellom samfunnene. Den vil også gi større personvernutfordringer, fordi det gjennom hele 

prosessen kreves en kobling mellom skatteopplysninger og den enkeltes tilhørighet. Graden 

av personvernutfordringer er imidlertid avhengig av når i prosessen sammenkoblingen av 

opplysninger skjer. Skjer den allerede på skattemeldingen, vil personvernutfordringene være 

større enn dersom den først skjer i etterkant ved at skattemyndighetene innhenter 

opplysninger om medlemskap fra for eksempel Altinn.  

Personvernutfordringene vil til dels også være de samme ved et fast kronebeløp, selv om man 

ikke bruker begrepet øremerking. Men ved et fast kronebeløp er det mulig å ha færre 
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opplysninger knyttet til personlig medlemskap. Blant annet kobles ikke informasjonen til 

inntekt, og det er også mulig å bare skille mellom de som er medlemmer av et tros- eller 

livssynssamfunn og de som ikke er medlemmer i et slikt samfunn. Dette siden kronebeløpet 

uansett er det samme og ingen tros- eller livssynssamfunn slik sett vil være med på å sponse 

hverandre.   

For den personlige skatteyter og for tros- og livssynssamfunnene vil spørsmålet om 

øremerking ikke ha betydning for administrasjonsbyrden. For staten vil en sammenkobling 

øke administrasjonsbyrden noe, men når den tekniske løsningen først er på plass vil den være 

relativt enkel å forvalte. En kobling mellom skatteopplysninger og medlemskap i tros- og 

livsynssamfunn vil være enklere å administrere i skattemeldingen enn hvis 

skatteopplysningene skal kobles mot et separat register som for eksempel Altinn.  

Ifølge Brønnøysundregistrene, NRK og Skatteetaten er det ingen avgjørende teknologiske 

begrensninger knyttet til øremerking, verken ved bruk av skattemeldingen eller Altinn.   

21.4.6 EY Norges konklusjoner og anbefalinger 

EYs rapport konkluderer med at det er flere mulige løsninger for hvordan livssynsavgiften 

kan sammensettes. Målt mot hvilken løsning som best ivaretar personvernutfordringer og 

minimerer de økonomiske og administrative konsekvensene for staten, tros- og 

livssynssamfunnene og skattebetalerne, konkluderer EY med at avgiften bør 

- utformes som en progressiv avgift, 

- innkreves via skattesystemet, 

- innberettes uavhengig av skattemeldingen (for eksempel Altinn) og 

- ikke øremerkes. 

Argumentene for EYs anbefalinger er i rapporten oppsummert slik: 

Det mest fordelaktige alternativet for utforming av livssynsavgiften synes å være en progressiv 

avgift. Denne utformingen vil gi minst endringer i enkeltpersoners skattebelastning og 

sannsynligvis oppleves som mest sosialt akseptabelt. Skatteinnkreving vil gi mindre 

administrative kostnader for staten sammenlignet med innkreving ved bruk av faktura. Innenfor 

området innberetning eksisterer det et potensiale for forenkling og dermed reduksjon av 

administrasjonsbyrde for staten, tros- og livssynssamfunn og skattebetalerne sammenlignet med 

dagens løsning. Innberetning av medlemslister fra alle tros- og livssynssamfunn via Altinn til et 

register uavhengig av skattesystemet vil gi minst administrasjonsbyrde av de vurderte 

alternativene, i tillegg til å gi færrest personvernutfordringer. Ingen øremerking av avgiften vil 

gi mindre administrasjonsbyrde for staten, færre personvernutfordringer og være mindre 

krevende enn om avgiften skal kunne øremerkes fra skattebetaler til det enkelte tros- og 

livssynssamfunn (s. 29). 

EY påpeker imidlertid at den anbefalte løsningen kan sies å bevege seg vekk fra intensjonene 

med en livssynsavgift, og at det her mer er tale om justeringer og forbedringer av dagens 

ordning enn en "rendyrket" livssynsavgift: 

   
Avslutningsvis kan det diskuteres om den anbefalte løsningen som skissert representerer et 

alternativ som fjerner seg fra intensjonene med en livssynsavgift. Vår anbefalte løsning befinner 

seg innenfor rammene av hva som er definert som mulighetsrommet for beskrivelse av et 

livssynsavgiftsalternativ. Samtidig kan det hevdes at løsningen befinner seg helt i en ytterkant av 
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mulighetsrommet, og derfor kan beskrives som en justering av dagens løsning hvor utfordringer 

med denne løses. 

Utredningen viser samtidig at alternativer for utforming, innkreving og øremerking som gir en 

mer «rendyrket» livssynsavgift er mulig, med de konsekvensene som følger dette. Disse 

alternativene vil kunne medføre en større administrasjonsbyrde for staten, tros- og 

livssynssamfunnene og skattebetalerne, være mer teknologisk utfordrende, gi flere 

personvernutfordringer og i enkelte tilfeller gi refordelingseffekter både mellom skattebetalere 

og tros- og livssynssamfunnene (s. 29). 

21.5 Departementets vurderinger 

21.5.1 Innledning 

Flere kirkelige og offentlige utvalg har pekt på livssynsavgiften som en mulig modell for å 

finansiere tros- og livssynssamfunnene i Norge, også Den norske kirke.  

I utredningene fra utvalgene er det imidlertid ikke foretatt noen konsekvensvurdering av 

livssynsavgiften. Avgiften har mer blitt diskutert ut fra et teoretisk nivå, der den er en avgift 

som årlig fastsettes av Stortinget og som alle skatteytere betaler uavhengig av om de er 

medlem av et tros- eller livssynssamfunn eller ei.  

Avgiften har også i stor grad blitt sammenlignet med medlemsavgiften, som et alternativ til 

hvordan en medlemsbasert finansiering kan utformes. I denne sammenhengen har 

livssynsavgiften gjerne blitt framholdt som fordelaktig for å bevare Den norske kirke som 

folkekirke, fordi den antas å demme opp for mulige negative effekter av en medlemsavgift 

(utmeldinger m.m.).  

Når den offentlige finansieringen av Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn nå 

er aktuell for endringer, har departementet sett det som viktig å få nærmere vurdert 

livssynsavgiften som en alternativ finansieringsløsning til dagens ordninger, også til de 

endringene i dagens ordninger som departementet har drøftet i kapitlene foran.  

Departementet tar ikke opp forslag om at tros- og livssynssamfunnene, herunder Den norske 

kirke, skal fullfinansieres gjennom kontingenter eller medlemsavgifter. Livssynsavgiften som 

modell kan derfor ikke først og fremst måles mot en ren medlemsavgift, slik tilfellet gjerne 

har vært tidligere. Den må måles mot dagens finansieringsordninger og de forslag til 

endringer i disse som departementet har tatt opp i kapitlene foran.  

EYs mandat har vært begrenset til å avdekke mulige tekniske og skattemessige innretninger 

av avgiften, og vurdere disse ut fra hvilke konsekvenser de ulike forslagene blant annet har 

for tros- og livssynssamfunnenes økonomi, den enkeltes privatøkonomi (skattebelastning) og 

det offentliges utgifter. Departementet mener rapporten gir et nytt og godt grunnlag for å 

vurdere livssynsavgiften som finansieringsmodell.  

Rapporten fra EY går ikke langt i å vurdere hvilke særlige konsekvenser livssynsavgiften som 

sådan, og de ulike presenterte løsningene, vil ha for Den norske kirke. Dette til dels fordi det 

har ligget utenfor EYs mandat, men også fordi EY har sett dette som spørsmål som ikke kan 

vurderes uavhengig av hvordan finansieringsordningene for øvrig utformes. Virkningene for 

Den norske kirke er belyst i punkt 21.5.3 nedenfor.  
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EY har heller ikke hatt i oppdrag å se nærmere på hvem som skal være mottaker av avgiften 

fra skatteytere som ikke er medlem av noe tros- eller livssynssamfunn, eller om, og eventuelt 

på hvilken måte, en sats skal reguleres nærmere av Stortinget. Disse spørsmålene ser også 

departementet det nødvendig å belyse nærmere.  

I det følgende vil derfor departementet gjennomgå overordnede problemstillinger knyttet til 

innføring av en livssynsavgift, før det gis en vurdering av funnene i EYs rapport.  

21.5.2 Livssynsavgiften som modell 

21.5.2.1 Overordnet sammenligning med de øvrige finansieringsordningene 

I kapitlene foran har departementet tatt opp forslag om endringer i dagens 

finansieringsordninger for tros- og livssynssamfunnene. Felles for ordningene er at de alle 

viderefører en offentlig finansiering gjennom de alminnelige skatter og avgifter.  

En livssynsavgift er knyttet til personlige skatteytere. Dette innebærer blant annet at dersom 

Den norske kirke fortsatt skal finansieres med om lag 5,0 mrd. kroner og de øvrige tros- og 

livssynssamfunnene med om lag 600 mill. kroner, så vil disse beløpene måtte innkreves av 

personlige skatteytere, mot dagens ordning hvor fordelingsgrunnlaget for statens inntekter er 

langt bredere. Personbeskatningen vil ved en slik løsning i utgangspunktet måtte bli høyere. I 

EYs rapport har en ikke gått nærmere inn på om og i hvilken grad dette kan la seg justere mot 

en eventuell reduksjon i skattebelastningen til den enkelte på øvrige områder. Departementet 

mener det må legges til grunn at det ved en dreining i retning ren personbeskatning, slik 

tilfellet vil være ved innføring av en livssynsavgift, må legges til grunn en noe økt 

skattebelastning for den enkelte, uavhengig av hvordan avgiften utformes.  

Det har i enkelte sammenhenger blitt pekt på at livssynsavgiften kan utformes som en lokal 

avgift, innkrevd av kommunene. En slik innretning av avgiften har ikke departementet sett 

grunn til å utrede videre, da den vil være uforholdsmessig ressurskrevende for kommunene å 

håndtere, jf. i denne sammenhengen behovet i dag for å forenkle tilskuddsordningen for tros- 

og livssynssamfunn utenom Den norske kirke, jf. omtalen i kapittel 13. Til grunn for 

livssynsavgiften ligger det dermed at den vil bli en ren statlig avgift. Dette har også ligget som 

premiss i oppdragsbeskrivelsen til EY. 

I de øvrige finansieringsordningene som presenteres, er tilskuddet til tros- og livssynssamfunn 

utenom Den norske kirke foreslått fullt ut finansiert av staten. For disse samfunnene vil 

dermed ikke livssynsavgiften på dette området utgjøre en forskjell. Samfunnene vil i samtlige 

modeller motta økonomiske overføringer fra det offentlige til den instans som står oppført 

som ansvarlig mottakspart i Enhetsregisteret.  

For Den norske kirke derimot, har departementet tatt opp to alternative forslag: enten at 

dagens to-delte finansiering av Den norske kirke gjennom stat og kommune blir videreført, 

eller at staten tar over det fulle finansieringsansvaret for Den norske kirke. 

Ved innføring av en eventuell livssynsavgift legger departementet til grunn at overføringene 

til Den norske kirke bør stilles til til rådighet for Kirkemøtet, på samme måte som ved en full 

statlig rammefinansiering av Den norske kirke, jf. drøftingene i kapittel 9. Hvilken betydning 

dette vil ha for kirken, er kommentert nedenfor i punkt 21.5.3.  
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21.5.2.2 Regulering av avgiften 

I tidligere utredninger har det vært pekt på at Stortinget kan fastsette avgiften for ett år av 

gangen. I NOU 2006: 2 pekes det blant annet på at satsen hvert år kan reguleres etter 

forhandlinger med representanter for tros- og livssynssamfunnene, eller at grunnbeløpet 

jevnlig kan justeres i henhold til årlig pris- og lønnsutvikling. Det pekes også på at avgiften 

kan fastsettes i lov, med en forhåndsdefinert årlig økning ut fra fastlagte kriterer (utredningen 

s. 122 f).   

Dette er som nevnt spørsmål departementet ikke har bedt EY se nærmere på, ut over generelle 

betraktninger rundt sammenlignbare avgifter.    

Dersom en legger til grunn EYs anbefaling om en progressivt utformet avgift som ikke skal 

øremerkes, antar departementet, som EY, at det vil være rimelig å se hen til hvordan 

trygdeavgiften utformes. Dette er en avgift som fastsettes i prosent av personinntekt etter 

skatteloven § 12-2 og som Stortinget årlig fastsetter satsene for i medhold av Grunnloven § 75 

bokstav a og lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) kap. 23.  

Departementet har ikke sett grunn til å gå nærmere inn på spørsmålet om hvorvidt tros- og 

livssynssamfunnene skal ha forhandlingsrett i fastsettingen av den årlige avgiften.  

21.5.2.3 Muligheten til å skaffe egeninntekter 

Ved innføring av en livssynsavgift vil det også være behov for å avklare hvorvidt denne 

legger begrensninger på tros- og livssynssamfunnenes mulighet for å skaffe egeninntekter.  

I dag er det mange tros- og livssynssamfunn som har egeninntekter gjennom gaver og 

medlemskontingenter. Det er lite trolig at innføring av en livssynsavgift vil ha stor 

innvirkning på muligheten for å skaffe denne type egeninntekter.  

For Den norske kirke er situasjonen en annen. Den norske kirke har i dag noe egeninntekter 

gjennom givertjenester og ofringer m.m., men har ingen tradisjon for medlemskontingent eller 

-avgift. Departementet kan vanskelig se at det vil være mulig for Den norske kirke å innføre 

medlemskontingent dersom medlemmene samtidig skal betale livssynsavgift. Ikke fordi det 

vil være begrensninger i lov, men fordi en medlemskontingent ved siden av en obligatorisk 

livssynsavgift trolig vil framstå for det enkelte kirkemedlemmet som en uforholdsmessig stor 

økonomisk belastning. Departementet antar imidlertid at den frivillige givertjenesten i Den 

norske kirke ikke vil bli vesentlig svekket som følge av overgang til en livssynsavgift.  

21.5.2.4 Vilkår for statlig støtte 

Når det gjelder mulighetene for å stille krav og sette vilkår for støtten til tros- og 

livssynssamfunn, jf. kapittel 15, vil en ordning med livssynsavgift kanskje kunne gjøre det 

mer utfordrende for staten å sette slike vilkår.  

En modell med livssynsavgift er en form for rettighetsbasert tilskudd, der det kun er antallet 

skattebetalende medlemmer i samfunnene som bestemmer overføringene fra staten. Siden 

avgiften også betales av alle, uavhengig av medlemskap i et tros- eller livssynssamfunn, og 

siden staten langt på vei bare er en videreformidler av avgiften fra den enkelte til 

vedkommende tros- eller livssynssamfunn, vil terskelen for eksempel for å trekke tilbake 

støtte til samfunn som har begått lovbrudd, kunne være noe høyere enn om tilskuddet 
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utformes i tråd med forslaget i kapittel 14. På samme måte vil det også kunne være en noe 

høyere terskel for å be om rapportering i tråd med forslagene som skisseres i kapittel 16.  

Likevel vil det også ved en livssynsavgift være mulig langt på vei å stille tilsvarende krav som 

de som skisseres i kapittel 15. Vilkårene vil da imidlertid ikke kunne utformes som vilkår for 

å få statstilskudd. De vil måtte utformes som vilkår for å bli registrert som godkjent tros- eller 

livssynssamfunn under ordningen. Det vil blant annet innebære at skattemyndighetene eller 

den som forvalter et eventuelt Altinn-register, vil måtte ha lister over godkjente tros- og 

livssynssamfunn. Det vil også innebære at en mister muligheten for å stå som registrert tros- 

eller livssynssamfunn, uten å kreve tilskudd. Dette har blant annet betydning for samfunnene 

som ønsker vigselsrett, men ikke økonomisk støtte fra det offentlige.  

21.5.2.5 Bevisstgjøring og kontroll med medlemskap 

Sammenlignet med dagens finansieringsordning innebærer livssynsavgiften en større 

bevisstgjøring og kontroll med medlemskap i tros- og livssynssamfunn. Graden av denne 

kontrollen avhenger av innretningen av avgiften, jf. EYs rapport. Innberetning via 

skattemeldingen gjør det enkelt å få oversikt over, kontrollere og eventuelt endre opplysninger 

om medlemskap i tros- og livssynssamfunn, mens innberetning via Altinn eller tilsvarende 

krever en større grad av egeninnsats.  

Departementet mener at dersom økonomisk støtte til tros- og livssynssamfunnene skal gis på 

grunnlag av medlemstall alene, slik tilfellet vil være med en livssynsavgift (skattebetalende 

medlemmer), så vil det være en fordel om innberetning av medlemstall skjer på en sikrere og 

mindre ressurskrevende måte enn hva tilfellet er i dag.  

En sikrere og mindre ressurskrevende innberetning fordrer imidlertid ikke en livssynsavgift. 

Velges en innberetning via for eksempel Altinn, kan et slikt register opprettes uavhengig av 

livssynsavgiften.  

21.5.2.6 Øremerking 

Som det går fram av kapittel 6, mener departementet det ikke kan ses som konvensjonsstridig 

at staten finansierer religiøse formål som vil være i strid med skattebetalerens overbevisning. 

Det har likevel ligget som et viktig hensyn ved livssynsavgiften at den muliggjør en 

øremerking der den enkelte ikke vil behøve å bidra til å finansiere tros- og livssynssamfunn 

som vedkommende ikke er medlem av selv, jf. også hvordan grunnlovens artikkel 64 er 

utformet på Island.  

Et slikt hensyn blir imidlertid svekket dersom det ikke foretas en øremerking av avgiften, jf. 

EYs rapport. Generelt mener departementet det kan være problematisk å gå bort fra et slikt 

hensyn og likevel kalle det en livssynsavgift. Dette vil departementet komme tilbake til 

nedenfor.  

21.5.2.7 Øremerking av avgiften fra de som ikke er medlemmer av noe tros- eller 

livssynssamfunn 

Departementet mener at det ved innføring av en livssynsavgift er en forutsetning at avgiften 

fra de som ikke er medlemmer av noe tros- eller livssynssamfunn, øremerkes et annet formål 
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enn religiøs virksomhet, eller går inn i statskassen som alminnelig inntekt for staten som kan 

refordeles til andre formål. 

Hva avgiften fra de som ikke er medlemmer av noe tros- eller livssynssamfunn skal gå til, har 

ikke vært blant de spørsmålene EY spesifikt har blitt bedt om å se på. I oppdragsbeskrivelsen 

la departementet foreløpig til grunn at avgiften kan øremerkes andre kulturformål.  

I rapporten fra EY pekes det på utfordringer ved å la avgiften gå til kulturformål. Blant annet 

vises det til at det kan være utfordrende å velge hvilke kulturformål som skal tilgodeses, samt 

at en delvis finansiering av kulturformål gjennom en sektoravgift, som livssynsavgiften da vil 

være, vil gi mange grensesnitt mot andre finansieringskilder for kulturtiltak i Norge. Generelt 

pekes det også på at det må argumenteres godt for hvorfor kulturtiltak er bedre å velge ut som 

kategori, enn for eksempel bistand, idrett eller forskning.  

Departementet vil peke på at det er generelt utfordrende å øremerke avgiften til ett spesifikt 

formål. På Island gikk avgiften fra de som ikke var medlemmer av noe trossamfunn til 

universitetet. Denne ordningen er imidlertid avviklet, og Norge har ikke sammenlignbare 

forhold der vi har ett universitet, eller ett annet godt formål, som kan motta midler fra 

avgiften. Slik departementet ser det, vil det neppe være mulig å øremerke avgiften til ett 

spesifikt formål. Det synes også vanskelig å "listeføre" enkelte andre av staten godkjente 

formål, slik ordningen er i Italia. Øremerking av avgifter er dessuten generelt noe staten viser 

tilbakeholdenhet med å innføre, jf. Finansdepartementets rundskriv R-112/2015. 

Departementet legger derfor til grunn at en ordning med livssynsavgift vil innebære at 

avgiften fra ikke-medlemmer må gå inn som en alminnelig inntekt/avgift for staten.  

21.5.3 Konsekvenser for Den norske kirke – støtte per medlem og full statlig finansiering 

En modell med livssynsavgift innebærer at alle tros- og livssynssamfunn likebehandles både 

økonomisk (den relative størrelsen på de økonomiske overføringene) og i ordning 

(innretningen av finansieringsordningen).  

Økonomisk likebehandling av Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn praktiseres 

i dag, og er lagt til grunn også i de forslagene til endringer i finansieringsordningene som 

gjennomgås i kapitlene foran.  

Likhet i finansieringsordninger for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn er 

imidlertid ikke bygget inn i forslagene foran om endrete finansieringsordninger .  

Ved innføring av en livssynsavgift der tros- og livssynssamfunnene skal likebehandles også i 

innretningen av finansieringsordningen, vil den offentlige støtten til Den norske kirke ikke 

lenger være underlagt særskilte vurderinger fra år til år. Den norske kirke vil motta 

livssynsavgiften etter samme regler som andre tros- og livssynssamfunn. Dersom antallet 

medlemmer i Den norske kirke går ned, vil også den økonomiske støtten til Den norske kirke 

gå ned.  

Flere utvalg har pekt på at de særlige oppgavene Den norske kirke har som folkekirke, ved en 

livssynsavgift kan løses gjennom særskilte økonomiske støtteordninger for Den norske kirke.  

Departementet legger til grunn at det også innenfor en modell med livssynsavgift vil være 

mulig for Den norske kirke å ivareta forvaltningsansvaret for gravplassene, og at det 

økonomiske tilskuddet til dette da holdes utenfor livssynsavgiften. Antakelig må det også 
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vurderes særskilte støtteordninger til Den norske kirke for ivaretakelsen av den kulturarven 

som de eldre kirkebyggene representerer.  

Ut over dette ser ikke departementet at det ved innføring av livssynsavgift vil være realistisk å 

etablere særskilte økonomiske støtteordninger for Den norske kirke. Det er ellers neppe mulig 

å gjøre en tilnærmet presis beregning av hvilke merutgifter Den norske kirke har som følge av 

at kirken er undergitt reguleringer og forpliktelser som andre tros- og livssynssamfunn ikke er 

omfattet av, jf. drøftingene om dette i kapittel 14.  

Departementet legger derfor til grunn at en livssynsavgift – med unntak for 

gravplassforvaltningen og eventuelle tilskuddsordninger for bevaring av de kulturhistorisk 

mest verdifulle kirkebyggene – vil erstatte dagens offentlige tilskudd til Den norske kirke fullt 

ut. 

For Den norske kirke innebærer dette at kirken selv, innenfor rammen av livssynsavgiften, vil 

måtte ta ansvar for kirkebyggene, med de utgiftsforpliktelser som følger av dette. Den norske 

kirke må også påregne lavere inntekter dersom tallet på medlemmer går ned. Det synes ikke 

realistisk at en medlemskontingent – om denne i det hele tatt vil kunne innføres ved siden av 

en livssynsavgift – vil kunne kompensere for eventuelle inntektstap.  

Et annet element som ligger som premiss ved livssynsavgiften, er at staten krever inn og 

bevilger den aktuelle delen til Den norske kirke. Kommunenes finansieringsansvar overfor 

Den norske kirke vil med andre ord bortfalle.  

I kapittel 9 har departementet skissert en mulig finansieringsløsning som legger til grunn en 

statlig overtakelse av finansieringsansvaret for kirken. Departementet legger til grunn at det 

ved innføring av en eventuell livssynsavgift vil være tilsvarende konsekvenser for Den norske 

kirke som skisseres i dette finansieringsalternativet. Dette innebærer blant annet at inntektene 

fra livssynsavgiften naturlig bør stilles til Kirkemøtets disposisjon, og at det da vil ligge til 

Kirkemøtet å bestemme den videre fordelingen på formål og de enkelte organisatoriske 

enhetene i Den norske kirke. Departementet viser til drøftingene i kapittel 9.  

21.5.4 Vurderinger av EYs anbefalte løsning og hovedfunnene i rapporten 

I EYs utredning blir det tydelig at dersom man ønsker å ivareta livssynsavgiftens intensjon 

om en kobling mellom innbetalt avgift og skattebetalende medlemskap (øremerking), kan 

man ikke unngå at avgiften får uforholdsmessig store konsekvenser enten for tros- og 

livssynssamfunnenes økonomi eller for den enkeltes skattebelastning.  

Utformes livssynsavgiften som en progressiv avgift som skal øremerkes for å opprettholde 

livssynsavgiftens intensjon om tettere kobling mellom innbetalt avgift og medlemskap, vil 

konsekvensene for tros- og livssynssamfunnene potensielt bli store siden inntektsgrunnlaget 

vil avhenge av medlemmenes inntekt. Departementet kan ikke gå inn for en slik løsning.  

Departementet ser det også som problematisk at livssynsavgiften utformes som et fast 

kronebeløp per skattebetaler. Et fast kronebeløp vil være mest hensiktsmessig ut fra tros- og 

livssynssamfunnenes økonomi, da disse da vil få inntekter som er proporsjonale med antallet 

skattebetalende medlemmer. Et fast kronebeløp vil også kunne ivareta intensjonen om at det 

skal være en direkte kobling mellom innbetalt avgift og avgiftens formål. EY peker imidlertid 

på at en slik utforming av avgiften kan oppfattes som sosialt urettferdig, da en som har 

personinntekt på kr 50 000 vil måtte betale like mye i livssynsavgift som en som har 

298 av 521



Side 199 

personinntekt på 5 mill. kroner. Selv om det i dag finnes avgifter som er utformet på denne 

måten, blant annet kringkastingsavgiften, kan ikke departementet gå inn for en løsning der en 

livssynsavgift settes som et fast beløp, likt for alle skatteytere, uavhengig av deres skatteevne.  

For å minimere personvernutfordringer og verken ramme den enkeltes privatøkonomi eller 

tros- og livssynssamfunnenes økonomi i uforholdsmessig stor grad, konkluderer EY med at en 

eventuell livssynsavgift bør utformes som en progressiv avgift som ikke øremerkes. Det vil si 

at avgiften utformes som en prosent av skattbar inntekt som innbetales av alle skatteytere, 

men uten direkte kobling mellom hvem som innbetaler avgiften og hva avgiften går til. 

Innbetalt total avgift vil med andre ord refordeles som en lik sum etter antallet skattebetalende 

medlemmer i hvert samfunn. Det vil antakeligvis i et slikt system være mulig å skille mellom 

medlemmer og ikke-medlemmer, men hvordan dette eventuelt kan la seg løse, er ikke vurdert 

i rapporten fra EY.  

Noe av intensjonen ved å innføre en livssynsavgift er knyttet til at den nettopp ikke skal 

medvirke til at tros- og livssynssamfunnene finansierer opp hverandre, jf. også hvordan 

artikkel 64 i den islandske grunnloven er utformet. Ved å utforme avgiften som en progressiv 

avgift, som ikke øremerkes, vil en dermed miste en vesentlig del av intensjonen og ideen bak 

en livssynsavgift. EY peker selv i sin rapport på at en slik løsning beveger seg helt i 

ytterkanten av hva som kan kalles en livssynsavgift. Når i tillegg innberetningen av 

medlemstall og -lister ifølge EYs rapport bør skje utenom det alminnelige skattesystemet, 

ligger løsningen nær opp til dagens finansieringsordning, slik denne ville sett ut om staten tok 

over finansieringsansvaret for alle tros- og livssynssamfunn, inkludert Den norske kirke. EY 

kommenterer dette selv, og mener deres anbefaling "derfor kan beskrives som en justering av 

dagens løsning hvor utfordringene ved denne løses".  

Utfordringene med dagens finansieringsordning som EY mener kan løses bedre med den 

anbefalte løsningen, er først og fremst knyttet til en bedre innberetning og kontroll med 

medlemsopplysninger, og dermed også et bedret personvern. I tillegg peker EY på at 

administrasjonsbyrden for det offentlige samlet sett vil bli vesentlig mindre siden 

administrasjonsbyrden for kommunene vil bortfalle og en vil få et enklere og mindre 

ressurskrevende finansieringssystem.  

Ved en livssynsavgift vil skattebetalende medlemskap være eneste kriterium for overføring av 

avgiften til samfunnene. Dette krever at fødselsnummer (og D-nummer) fortsatt innberettes 

for å identifisere den enkelte. Departementet deler EYs vurdering av at bedre innberetning og 

kontroll med medlemsopplysninger vil være et gode. Bedre innberetning og kontroll lar seg 

imidlertid gjøre uten at det innføres en livssynsavgift, for eksempel ved å opprette et system 

for innberetning av medlemsopplysninger via Altinn.  

Selv om EY i sin rapport viser til at en progressiv innretning av livssynsavgiften, uten at 

denne øremerkes, skiller seg lite fra dagens finansieringsløsning, vil departementet peke på at 

det er noen vesentlige skiller.  

I dag er det statens alminnelige skatter og avgifter som legges til grunn for å finansiere tros- 

og livssynssamfunnene. Dette innbefatter både personbeskatning, bedriftsbeskatning, 

oljeinntekter og øvrige skatter og avgifter. En dreining over til ren personbeskatning vil 

medføre en noe høyere skattebelastning for den enkelte, siden det i praksis bare er 

skattebetalende medlemmer i tros- og livssynssamfunnene som skal finansiere opp 

samfunnene med om lag 5,5 mrd. kroner. Om dette vil kunne la seg utjevne gjennom fradrag i 
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personbeskatningen på andre områder, går ikke EY-rapporten nærmere inn på, men 

departementet ser ikke dette som realistisk. 

Slik departementet vurderer det, er ikke gevinstene ved en progressiv avgift som ikke 

øremerkes, store nok til at de kan forsvare en omlegging. Departementet mener generelt det er 

problematisk i det hele tatt å snakke om en livssynsavgift innenfor en slik ordning. Uten 

øremerking mener departementet at dagens system med finansiering over statens alminnelige 

skatter og avgifter heller bør legges til grunn. Bedre rutiner for kontroll av medlemskap og et 

eventuelt ønske om å minske administrasjonsbyrden for kommunene, kan uansett oppnås uten 

at det innføres en livssynsavgift.  

21.5.5 Oppsummering 

Etter departementets syn avdekker EYs rapport en rekke problemstillinger og utfordringer ved 

å innføre en livssynsavgift. På bakgrunn av rapporten og de konsekvenser en livssynsavgift 

vil ha, jf. gjennomgangen ovenfor, ser ikke departementet det som aktuelt å ta opp forslag om 

en slik finansieringsløsning.  

EY har i sin rapport pekt på behovet og mulighetene for alternative løsninger for innberetning 

og kontroll av medlemskap i tros- og livssynssamfunn. Dette gjelder særlig innberetning av 

opplysninger gjennom en Altinn-løsning eller tilsvarende, som alternativ til dagens 

innberetning av medlemslister via fylkesmennene til Brønnøysundregistrene for kontroll. I sin 

rapport skriver EY blant annet:  

Det er innenfor området innberetning at det eksisterer et størst potensiale for å redusere 

administrasjonsbyrden og etablere en forenklet og mer effektiv prosess sammenlignet med 

dagens løsning. […] Innberetning av medlemslister fra alle tros- og livssynssamfunn via Altinn 

til et register uavhengig av skattesystemet vil gi minst administrasjonsbyrde av de vurderte 

alternativene, i tillegg til å gi færrest personvernutfordringer(s. 28f). 

Departementet mener det er grunn til å vurdere slike løsninger nærmere, siden medlemstall og 

-lister etter departementets forslag i kapittel 14 fortsatt vil være eneste utbetalingsgrunnlag for 

tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke. Formålet vil i tilfelle være å få 

en forenklet og mer effektiv løsning, til erstatning for dagens ordning med innsendte lister 

med fødselsnummer via fylkesmennene til Brønnøysundregistrene for kontroll, jf. også 

omtalen av dette spørsmålet i kapittel 18.4.3. Ved en slik løsning vil det også kunne åpnes for 

at det enkelte medlemmet får anledning til å kontrollere de opplysninger om medlemskap som 

tros- og livssynssamfunnene har registrert om vedkommende. Departementet tar sikte på å 

følge opp dette, men den skisserte løsningen trengs i tilfelle å utredes mer uttømmende enn 

EY har gjort i sin rapport. Innføring av et nytt system for innberetning av medlemstall som 

grunnlag for utbetaling av tilskudd, vil eventuelt kunne skje gjennom bestemmelse i forskrift. 

Forslag til endringer vil derfor bli gjort til gjenstand for vanlig høring når saken er nærmere 

utredet.  
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22. GRAVPLASSENE – FORVALTNINGSANSVARET OG AVGIFTSSYSTEMER  

22.1 Innledning 

I etterkrigstiden har det vært nedsatt flere utvalg som i tillegg til å se på forholdet mellom stat 

og kirke, også har sett nærmere på forvaltningsansvaret for gravplassene. Samtlige av disse 

utvalgene har konkludert med at det praktiske og juridiske ansvaret for drift og forvaltning av 

gravplassene burde overføres til kommunen. I dag er dette et ansvar som ligger til kirkelig 

fellesråd, jf. også nærmere omtale av gjeldende lovgivning i kapittel 4.7. I høringsrundene har 

imidlertid forslagene om å overføre forvaltningsansvaret til kommunen blitt avvist. 

Spørsmålet ble utførlig omtalt i St.meld. nr. 17 (2007–2008) Staten og Den norske kirke, der 

departementet gikk inn for å føre videre dagens ordning, noe Stortinget sluttet seg til.  

Når det nå foreslås å gjøre endringer i finansieringsordningene for Den norske kirke og de 

øvrige tros- og livssynssamfunnene, samt gjøre endringer som blant annet innebærer større 

selvstendighet for Den norske kirke til å fastsette egne bestemmelser også om dens 

organisering, mener departementet det er behov for å vurdere spørsmålet om 

forvaltningsansvaret for gravplassene på nytt.  

I tillegg mener departementet det er behov for å løfte fram og vurdere noen av de viktigste 

forslagene som Lae-utvalget kom med knyttet til brukerbetaling på gravplassforvaltningens 

område. Dette er spørsmål som departementet i forbindelse med endringene i gravferdsloven i 

2011 så behov for å utrede nærmere.  

Departementet vil i det følgende vurdere forvaltningsansvaret for gravplassene i lys av de 

øvrige forslagene i dette høringsnotatet og den informasjonen departementet har fått innhentet 

fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) knyttet til anskaffelsesregelverket. I tillegg vil 

departementet vurdere Lae-utvalgets tre hovedforslag om avvikling av brukerbetaling på 

gravplassforvaltningens område, samt enkelte mindre forslag som behovet for en egen 

statistikkhjemmel. Departementet vil også vurdere forslaget om å flytte de oppgaver på 

gravplassforvaltningens område som i dag ligger til bispedømmerådet, over til fylkesmannen. 

Forslaget om å samle oppgavene hos ett fylkesmannsembete vil også bli vurdert i denne 

sammenhengen. I tillegg er det behov for å vurdere enkelte lovtekniske endringer som følger 

av forslaget om ny, felles lov for tros- og livssynssamfunn. 

22.2 Forvaltningsansvaret for gravplassene  

22.2.1 Gjeldende ordning 

Det å være gravplassforvalter innebærer i første rekke å ha et praktisk og juridisk ansvar for 

anlegg, drift og vedlikehold av gravplasser og krematorier. I tillegg berører 

gravplassforvaltningen viktige kulturelle, religiøse og livssynsmessige forhold. 

Forvaltningsansvaret er regulert i lov 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og 

gravferd (gravferdsloven) og i tilhørende forskrift 22. januar 2014 nr. 41 

(gravferdsforskriften).  

Gravplassene er etter gravferdsloven § 1 fjerde ledd soknets eiendom, med mindre annet 

følger av særskilt rettsgrunnlag.  

Som i de øvrige nordiske land er det normalordningen i Norge at gravplassene driftes av den 

lokale kirke. Forvaltningsansvaret er normalt tillagt kirkelig fellesråd. I kommuner der det 
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bare er ett sokn, er det menighetsrådet som har ansvaret. Fellesrådets ansvar og myndighet 

etter gravferdsloven kan, med departementets godkjenning, overføres til kommunen, jf. 

gravferdsloven § 23. Dette forutsetter avtale mellom fellesrådet og kommunen. Slik avtale er 

inngått i fem av landets kommuner. En avtale om overføring av ansvar etter gravferdsloven § 

23 omfatter både ansvaret for å drifte gravplassene og myndigheten til å treffe vedtak etter 

loven.  

Kommunen har etter gravferdsloven § 3 annet ledd og kirkeloven § 15 første ledd bokstav b 

ansvar for å utrede utgiftene til drift og forvaltning av gravplassene. Det er kommunen som 

fastsetter avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav etter forslag fra 

fellesrådet.  

Etter kirkeloven § 15 fjerde ledd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt 

bevilgning. Det innebærer at kommunen i stedet for å overføre budsjettmidler til fellesrådet, 

kan utføre drifts- og vedlikeholdsarbeid med egne ansatte. Denne ordningen forutsetter avtale 

mellom kommunen og kirkelig fellesråd. Slik avtale er inngått i et femtitalls kommuner, 

deriblant Oslo, hvor kommunen helt ut har ansvar for driftsoppgavene gjennom egne ansatte i 

gravferdsetaten. 

Enkeltvedtak som kirkelig fellesråd har truffet etter gravferdsloven, kan påklages til 

bispedømmerådet. Bispedømmerådet gir også tillatelse til anlegg av ny gravplass, godkjenner 

plan for gravplassen mv. Denne myndighet ligger til fylkesmannen når lokal 

gravplassmyndighet etter avtale utøves av kommunen.  

22.2.2 Overføring av forvaltningsansvaret til kommunen? 

Ansvaret kirkelig fellesråd har i dag for forvaltningen av de offentlige gravplassene, er et 

ansvar kirken har på vegne av det offentlige. Utgifter til gravplassforvaltningen inngår derfor 

ikke i beregningen av tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn.  

I etterkrigstiden har som nevnt flere offentlige utvalg tatt til orde for at forvaltningsansvaret 

for gravplassene bør overføres til kommunene, med noe ulik vektlegging av avtalefriheten. 

Hovedanliggende har i stor grad vært knyttet til at det er prinsipielt uheldig at et trossamfunn 

har ansvaret for forvaltningen av gravplassene, når disse er allmenne (for alle).  

Det siste utvalget som har fått i oppgave å vurdere forvaltningsansvaret for gravplassene, var 

Stålsett-utvalget (NOU 2013: 1). Lae-utvalget kommenterte de alternative ordningene som 

Stålsett-utvalget drøftet, men kom ikke med noen anbefaling da utvalget ikke så dette som 

innenfor sitt mandat. 

I likhet med tidligere offentlige utredninger gikk også Stålsett-utvalget inn for at kommunene 

skulle overta forvaltningsansvaret for gravplassene. Utvalget mente den lokale avtalefriheten 

burde være begrenset til praktisk arbeid knyttet til opparbeiding og stell av graver. Selve 

forvaltningsansvaret burde det ikke åpnes for at kunne tilbakeføres til, eller beholdes av, 

kirkelig fellesråd. Det ble derfor ikke foreslått en såkalt speilvending av dagens § 23 i 

gravferdsloven, som også var ett av alternativene utvalget vurderte.  

Stålsett-utvalget viste samtidig til at gravplassene normalt var i soknets eie, og reiste 

spørsmålet om dette aktualiserte uavklarte problemstillinger ved en eventuell overføring av 

forvaltningsansvaret fra kirkelig fellesråd til kommunen. Før det eventuelt ble besluttet 

endringer, mente derfor utvalget at det burde utarbeides en juridisk vurdering av 
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eiendomsforholdenes betydning. En slik utredning burde, etter utvalgets oppfatning, også 

innbefatte en vurdering av om det kunne være hensiktsmessig – juridisk og økonomisk – å 

overføre eiendomsretten til gravplassene fra soknet til kommunen.  

Utvalget tok også opp spørsmålet om anskaffelsesreglene i det offentlige kunne være til 

hinder for lokale avtaler om tjenesteyting innen gravplassforvaltningen, dvs. tjenesteyting til 

erstatning for finansielle overføringer. Her ble det imidlertid ikke konkludert og utvalget 

understreket at det ved en eventuell overføring av ansvaret for gravplassforvaltningen til 

kommunene ville være behov for å klargjøre hvordan overtakelsen ville forholde seg til lov 

om offentlige anskaffelser, gitt de praktiske og prinsipielle valg kommunene kunne ønske å 

gjøre for å ivareta forvaltningsansvaret på en hensiktsmessig måte.  

Hovedargumentene for Stålsett-utvalgets anbefalinger var knyttet til prinsipielle 

betenkeligheter ved dagens ordning. Utvalget anerkjente imidlertid at dagens ordning i praksis 

fungerer godt, og at det var gjort viktige og riktige endringer i loven som i større grad 

tilgodeser livssynsmessige minoriteter på dette området.   

I høringsrunden var disse argumentene hyppig gjengitt. Høringsinstansene som støttet 

utvalgets forslag (10 pst. av høringssvarene) argumenterte i hovedsak prinsipielt eller ved kun 

å vise til utvalget. Høringsinstansene som gikk mot utvalgets forslag (nær 60 pst. av 

høringssvarene totalt og over 90 pst. av høringssvarene fra Den norske kirke) viste til at 

ordningen fungerte godt og at en ikke av rent prinsipp burde forandre noe som fungerte. I 

tillegg ble det pekt på at dagens ordning ga tilstrekkelig og viktig fleksibilitet, slik at 

kommunene helt eller delvis kunne overta ansvaret der dette var hensiktsmessig. 

Kommunesektorens organisasjon (KS) støttet utvalget i at kommunene som hovedregel burde 

ha forvaltningsansvaret, men kun dersom det innebar lokal avtalefrihet ("speilvending" av 

dagens § 23). Kommunene ellers var delt i sine uttalelser.  

22.2.2.1 Eiendomsretten til gravplassene 

Som nevnt mente Stålsett-utvalget at det måtte utarbeides en juridisk vurdering av 

eiendomsforholdenes betydning før det ble besluttet endringer i forvaltningsansvaret. Det 

burde også utredes om det var hensiktsmessig å overføre eiendomsretten til kommunen.  

Mange steder er gravplassene anlagt rundt kirkebyggene, med felles adkomst, 

parkeringsarealer etc. Historisk var det normalordningen at kirkegrunn var kirkegårdsgrunn. 

Eiendomsforholdene går ofte flere hundre år tilbake i tid. Hovedregelen er at gravplassen er i 

soknets eie med mindre annet følger av særskilt rettsgrunnlag. Det innebærer at det ved en 

eventuell overføring av eiendomsrett må avklares i hvert enkelt tilfelle om det foreligger et 

slikt særskilt rettsgrunnlag som tilsier at hele eller deler av den aktuelle gravplassen tilhører 

kommunen, lokale kirkefond, Opplysningsvesenets fond, staten eller private. I tillegg må det i 

tilfeller der gravplassen ligger rundt kirkebygget, avklares hvor grensen skal gå mellom 

gravplassareal og kirkegrunn. 

I NOU 1989: 7 Den lokale kirkes ordning, og NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke, som 

begge anbefalte at forvaltningsansvaret ble overført til kommunen, ble det lagt til grunn at 

forvaltningen av gravplassene var så gjennomregulert at eiendomsspørsmålene kunne hevdes 

å være av mindre betydning (NOU 1989: 7 s. 232 og NOU 2006: 2 s. 155). Det kan imidlertid 

reises tvil om denne forutsetningen fortsatt vil kunne gjelde. Det henger sammen med at 

statens adgang til å innskrenke eiendomsretten gjennom lovgivning og på annen måte ikke er 
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ubegrenset. I tillegg vil adgangen til særlig regulering av kirkelig eiendom og eiendomsrett 

kunne være mer begrenset enn før som følge av at kirken er rettslig selvstendiggjort fra staten.   

22.2.2.1.1 Departementets vurdering 

Departementet er i tvil om det er mulig å utrede på generelt grunnlag de rettslige og 

økonomiske konsekvensene av å overføre eiendomsretten, sammen med forvaltningsansvaret 

for gravplassene, fra soknene til kommunene. De spørsmålene som aktualiseres ved 

gjennomføringen av et slikt forslag, blant annet vedrørende eiendomsrett til grunn og 

bygninger, fastlegging av tomtegrenser, økonomisk vederlag, bruksrett til veier og 

parkeringsareal med mer vil etter departementets syn måtte løses konkret i det enkelte tilfellet, 

noe som vil være en svært omfattende og tidkrevende prosess. 

Departementet mener det er lite aktuelt å overføre ansvaret for gravplassforvaltningen med 

forutsetning om at også eiendomsretten til gravplassene skal overføres fra soknet til 

kommunen. Eiendomsretten ligger som nevnt i de fleste tilfeller til soknet og vil derfor ikke 

på generelt grunnlag være aktuell å overføre til kommunen. Når det da også kan være 

problematisk å legge til grunn at forvaltningen av gravplassene er så gjennomregulert at 

eiendomsspørsmålene er av mindre betydning, mener departementet en eventuell overføring 

av forvaltningsansvaret til kommunen fortrinnsvis bør gjøres ved å gjennomgå 

eiendomsforholdene i hvert enkelt tilfelle.  

22.2.2.2 Anskaffelsesregelverkets betydning for lokal avtalefrihet 

Normalordningen i gjeldende rett er som sagt at forvaltningsansvaret ligger til kirkelig 

fellesråd, og at kommunen har finansieringsansvaret. Departementet legger til grunn at denne 

ordningen ikke er problematisk ut fra et anskaffelsesrettslig perspektiv. Det er etter 

departementets vurdering heller ikke åpenbare anskaffelsesrettslige problemer forbundet med 

å legge ansvaret for gravplassforvaltningen til kommunen i lov. De anskaffelsesrettslige 

utfordringene er knyttet til reglene som gir mulighet for lokale avtaler som fraviker den valgte 

normalordningen. 

Kulturdepartementet har tatt disse spørsmålene opp med Nærings- og fiskeridepartementet 

(NFD) som ansvarlig fagdepartement på området. NFDs konkurransepolitiske avdeling ga 

uttrykk for sin vurdering i brev 16. februar 2017. Brevet er å finne i sin helhet på 

departementets nettside. Framstillingen her gjengir hovedkonklusjonene i brevet.  

NFD bekrefter i sitt brev at det ikke er anskaffelsesrettslige hinder for at forvaltningsansvaret 

for gravplassene ved lovendring kan overføres fra soknet til kommunen, så lenge kommunene 

får det hele og fulle ansvaret, uten lokal avtalefrihet.  

Anskaffelsesreglementet åpner imidlertid trolig ikke for å speilvende gjeldende bestemmelse i 

gravferdsloven § 23 annet ledd. Dersom kommunen som normalordning etter loven hadde 

ansvar for gravplassvirksomheten, og en kommune ønsket å overføre dette til soknet, så ville 

den etter en slik lokalt avtalt overføring fortsatt sitte igjen med finansieringsansvaret. Så lenge 

finansieringsansvaret ligger igjen i kommunen, er det vanskelig å betrakte dette som en 

"organisering av offentlig forvaltning", som det offentlige i utgangspunktet står fritt til å 

gjennomføre. Snarere vil det måtte sees som en "gjensidig bebyrdende kontrakt", slik at 

anskaffelsesregelverket vil gjelde.  
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For at anskaffelsesreglementet ikke skulle komme til anvendelse, måtte den lokale 

avtalefriheten bestå i at ansvaret kunne overføres til soknet i sin helhet. At 

forvaltningsansvaret som normalordning skulle ligge til kommunen, mens det lokalt skulle 

være mulig å avtale at soknet tok ansvaret for både å drifte og finansiere gravplassene, er 

verken realistisk eller lovmessig mulig. Det ville også stride mot gravplassenes karakter av å 

være allmenne. Det er rettslig uklart om det er mulig å etablere noen form for 

finansieringsordning som ikke i realiteten ville innebære inngåelsen av en gjensidig 

bebyrdende kontrakt. 

Stålsett-utvalget foreslo som nevnt at det skulle være "begrenset lokal avtalefrihet", der 

oppgaver som gressklipping og graving mv. kunne avtales fortsatt å ligge til kirkelig fellesråd 

(utredningen, s. 225 f). NFDs brev klargjør at heller ikke dette vil være mulig uten at 

anskaffelsesreglementet kommer til anvendelse. Det vil være en gjensidig bebyrdende 

kontrakt om kjøp av tjeneste, og kjøpet vil være underlagt anskaffelsesforskriften hvis verdien 

er 100 000 kroner eller mer. Det vil med andre ord heller ikke være adgang til å lovfeste 

"speilvendt tjenesteyting", jf. kirkeloven § 15, dvs. eksklusiv rett for soknet til å ivareta deler 

av tjenesteproduksjonen ved gravplassdriften etter avtale med kommunen. 

NFD har også vurdert om det kan tenkes aktuelle unntak fra anskaffelsesregelverket 

begrunnet i en argumentasjon om at gravplassforvaltning i regi av kirkelig fellesråd er et ledd 

i samarbeid i offentlig sektor. De aktuelle temaene for vurdering er unntakene for såkalt 

"utvidet egenregi" og såkalt "enerett". På bakgrunn av NFDs uttalelse mener departementet 

det framstår som ganske klart at ingen av disse unntaksordningene kan komme til anvendelse 

i vår sammenheng. Departementet ser derfor ikke grunn til å gå nærmere inn på dette her. 

22.2.2.2.1 Departementets vurdering 

Departementet viser til NFDs vurdering og at denne klargjør at det ikke vil være mulig å 

moderere en eventuell ny, lovregulert normalordning med unntaksbestemmelser som 

speilvender dagens regler (kirkeloven § 15 fjerde ledd og gravplassloven § 23 annet ledd). En 

overføring av forvaltningsansvaret til kommunen innebærer med andre ord at det lokalt ikke 

kan avtales fortsatt kirkelig gravplassforvaltning. Og dersom kommunen ikke ønsker å utføre 

"tjenesteytingoppgavene" selv, må disse ut på anbud. 

Slik departementet ser det, vil dette medføre at det blir et betraktelig mindre rom enn nå for 

lokale tilpasninger i form av avtaler mellom kirke og kommune. Selv om departementet ser at 

det vil være naturlig at gravplassene mange steder etter hvert forvaltes av kommunene, mener 

departementet det er viktig at lovverket legger til rette for lokale tilpasninger og praktiske 

løsninger som kan understøtte utviklingen på en god måte. Dette oppnås etter departementets 

syn ikke om man overfører forvaltningsansvaret til kommunen uten adgang til å avtale at 

fellesrådet beholder ansvaret eller utfører enkelte oppgaver på vegne av kommunen. 

I høringen til NOU 2013: 1 var det også liten støtte til utvalgets forslag om at 

forvaltningsansvaret skulle overføres til kommunen med begrenset lokal avtalefrihet. Flere 

åpnet for at kommunene som hovedregel kunne ha ansvaret, men da med den forutsetning at 

det lokalt var mulig å avtale dette annerledes. Dette gjaldt også kommunesektoren selv, jf. 

høringsuttalelse fra KS. Departementet mener høringssvarene tydelig indikerer at det er behov 

for lokale variasjoner og tid til å la dette utvikle seg i takt med ønskene og behovene lokalt.  
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Med sikte på dette mener departementet det bør åpnes for at det kan treffes vedtak om 

overføring av gravplassansvaret til kommunen også uten at soknet har gitt sin tilslutning til 

det. Departementet mener fylkesmannen bør kunne treffe beslutning om dette etter initiativ fra 

kommunen. Avgjørelsen bør ikke kunne påklages.  

22.2.2.3 Forvaltningsansvar og virksomhetsoverdragelse 

De tilsatte på gravplassene har normalt kirkelig fellesråd som arbeidsgiver. Ifølge en rapport 

fra KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (Kvalitet og verdighet, KA 2003) 

var det i 2001 om lag 1700 ansatte som utførte om lag 1050 årsverk knyttet til praktisk 

gravplassarbeid. 250 av årsverkene var knyttet til kommunal tjenesteyting, mens 800 årsverk 

var knyttet til de kirkelige fellesrådene. Av dem som var ansatt av fellesrådene var det vel 60 

pst. som kombinerte gravplassarbeid med andre oppgaver for fellesrådet. 

En lovregulert overføring av ansvaret for drift og forvaltning av gravplassene fra kirkelig 

fellesråd til kommunen vil innebære et pålegg om at det gjennomføres 

virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven § 16. En premiss for dette er at endringen 

vurderes som en overføring av "en selvstendig enhet som beholder sin identitet etter 

overføringen" (arbeidsmiljøloven § 16-1). Det innebærer en rett for de tilsatte i soknet som 

arbeider innenfor enheten gravplassdrift og -forvaltning å følge med over til kommunen, og at 

deres rettigheter og plikter i arbeidsforholdet overføres til kommunen som ny arbeidsgiver. 

Departementet antar at mange av de kirkelige stillingene som har gravplassoppgaver, også har 

oppgaver innenfor kirkefeltet. Dette vil typisk omfatte kirketjenere som har 

vaktmesteroppgaver i kirkene og praktiske oppgaver ved gudstjenester og kirkelige 

handlinger, og i tillegg utfører oppgaver på gravplassen. Det vil også gjelde ansatte innenfor 

administrasjon, personalforvaltning og økonomistyring som har oppgaver for kirkelig 

fellesråd på tvers av skillet mellom kirke- og gravplassdrift, for eksempel kirkevergen. 

Konsekvensen vil kunne bli at et stort antall heltidsstillinger blir omgjort til deltidsstillinger, 

og at ansatte kan gå fra å ha én arbeidsgiver til å få to.  

22.2.2.3.1 Departementets vurdering 

Overføring av forvaltningsansvaret fra kirkelig fellesråd til kommunen vil innebære at det må 

gjennomføres over 400 til dels omfattende og kompliserte virksomhetsoverdragelser, som vil 

berøre om lag 1000 ansatte. Om lag 60 pst. av de ansatte har både kirkelige og 

gravplasstilknyttede oppgaver, noe som vil komplisere en felles virksomhetsoverdragelse 

ytterligere.  

Departementet mener at dette er forhold som taler for at det vil være mest hensiktsmessig å 

fortsatt ha åpninger i loven som gir fleksibilitet og valgfrihet i forvaltnings- og 

driftsoppgavene ved gravplassene. Dette gir mulighet for lokalt å foreta 

virksomhetsoverdragelser i helt konkrete tilfeller, eventuelt at det gjøres avtaler om at 

kommunene overtar driftsansvaret for gravplassene uten at det foretas en formell overføring 

av forvaltningsansvaret til kommunen. Sistnevnte bør etter departementets syn ikke være 

førstevalget. 
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22.2.2.4 Spørsmålet om regnskapsføring av utgifter og inntekter vedrørende 

gravplassforvaltningen 

Det kommunale finansieringsansvaret for forvaltningen av de offentlige gravplassene følger 

av gravferdsloven § 3, jf. også kirkeloven § 15. Departementet foreslår ingen endring i dette, 

heller ikke dersom staten tar over det fulle finansieringsansvaret for Den norske kirke, jf. 

kapittel 9.  

Som nevnt mener departementet at oppgaven med å forvalte gravplassene fortsatt bør ivaretas 

av Den norske kirke lokalt, og at dette bør være lovens hovedregel. I tråd med departementets 

øvrige forslag vil forvaltningsoppgaven ligge til soknene og det organet som utpekes av 

Kirkemøtet til å representere soknene på området.  

Forvaltningen av gravplassene er en oppgave kirken lokalt utfører på vegne av det norske 

samfunnet, dvs. på vegne av alle innbyggere. Den kommunale finansieringen av kirkens 

oppgaver på dette området inngår i dag ofte som en del av rammefinansieringen av 

kommunenes lovplagte oppgaver overfor kirken, uten en nærmere spesifikasjon. Det er de 

kirkelige fellesrådene som i dag disponerer de kommunale rammebevilgningene.  

Det har til nå vært sett som mest hensiktsmessig at kirken lokalt har frihet i disponeringen av 

de kommunale rammebevilgningene på de ulike formålene, enten dette er til kirkebyggenes 

drift og vedlikehold, til gravplassforvaltningen eller til de lokale kirkelige stillingene. Et 

særskilt kjennetegn ved gravplassforvaltningen, som kan tilsi frihet i disponeringsadgangen, 

er at dette forvaltningsområdet i stor grad er selvfinansierende, blant annet gjennom 

inntektene fra gravfeste. Nær halvparten av utgiftene til gravplassforvaltningen dekkes av 

inntektene. 

Gjennom fellesrådenes regnskaper skal det hvert år framgå hvor mye som utgiftsføres til 

gravplassforvaltningen. Hvordan inntektssiden korresponderer med utgiftssiden, framgår 

mindre tydelig av regnskapene.  

Så lenge oppgavene innen gravplassforvaltningen er en integrert del av kirkens øvrige 

oppgaver, vil det mange steder være vanskelig å estimere eksakt hvor stor andel av 

lokalkirkens utgifter som entydig kan henføres til gravplassforvaltningen. Ofte er de lokale 

kirkelige stillingene kombinasjonsstillinger, tillagt oppgaver både innen 

gravplassforvaltningen og innen andre av kirkens oppgavefelt. Regnskapsføringen av 

gravplassutgiftene kan i praksis også variere noe fellesrådene imellom. Dette betyr ikke at 

fellesrådenes utgiftsregnskap for gravplassforvaltningen inneholder vesentlige feil, men det 

hefter en viss usikkerhet om hvor nøyaktige de er.    

Fra tid til annen reises det spørsmål om den kommunale finansieringen av den kirkelige 

gravplassforvaltningen bør spesifiseres og tildeles kirken lokalt som en øremerket bevilgning. 

Bakgrunnen er at kirkens forvaltningsoppgave på dette området er en samfunnsoppgave, ikke 

en ren kirkelig oppgave, og at kommunene på dette området bør bestemme ressursinnsatsen 

og føre kontroll med kirkens bruk av festeinntekter m.m. og av de kommunale bevilgningene.  

22.2.2.4.1 Departementets vurdering 

Kirkens oppgave som forvalter av de offentlige gravplassene er en samfunnsoppgave som 

kirken lokalt ivaretar på vegne av samfunnet. Departementet mener det er viktig at det 

offentlige har innsyn i og god oversikt ikke bare over de utgiftene som medgår til kirkens 
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utførelse av denne samfunnsoppgaven, men også hvilke inntekter som er knyttet til 

gravplassdriften. 

Departementet mener det kan være grunn til å presisere overfor kommunene at de kommunale 

bevilgningene til kirkens gravplassforvaltning heretter skal spesifiseres og entydig føres på 

den særskilte funksjonen for dette i kommuneregnskapene (funksjon 393, som er 

regnskapskoden for gravplassfeltet). En slik obligatorisk, gjennomgående og konsekvent 

funksjonsføring vil gjøre det mulig å hente ut regnskapstall for gravplassektoren gjennom 

KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) og sammenlikne kommunene med hverandre.  

Hva som faktisk brukes på gravplassforvaltningen vil imidlertid ikke framgå av 

kommuneregnskapene selv ved konsekvent og riktig bruk av funksjon 393, men av kirkens 

regnskaper. For å få et bedre grunnlag for å kunne sammenstille de faktiske inntektene og 

utgiftene på området, vil departementet vurdere å stille strengere og mer presise krav til 

kirkens regnskapsføring, både av inntektene og utgiftene til gravplassforvaltningen.  

Med forutsetningen om at kommunene spesifiserer sine bevilgninger til 

gravplassforvaltningen og ved å stille klarere og mer presise krav til kirken om 

regnskapsføring av inntekter og utgifter på området, regner departementet med at behovet for 

en tilfredsstillende oversikt over de økonomiske sidene ved gravplassforvaltningen vil være 

ivaretatt.   

Dersom staten tar over det fulle finansieringsansvaret for Den norske kirke, vil det ikke være 

annet enn det økonomiske ansvaret for gravplassforvaltningen som blir igjen som lovpålagt 

ansvar for kommunene på det kirkelige området. Kommunene vil imidlertid fortsatt stå fritt til 

å bevilge midler til andre deler av kirkens virksomhet. Departementet antar derfor at det også 

i en slik situasjon  – og i tilfeller der den kirkelige gravplassforvaltningen eventuelt legges på 

et annet forvaltningsnivå enn kommunenivået – vil være aktuelt å gi nærmere bestemmelser 

om regnskapsføring av de kommunale bevilgningene (i kommuneregnskapene) og for den 

kirkelige regnskapsføringen på området. 

Departementet vil i tilfelle komme tilbake til oppfølging av de omtalte endringene gjennom 

forskriftsarbeid senere.    

22.2.2.5 Oppsummeringer og lovforslag 

Etter en samlet vurdering har departementet kommet til at gjeldende ordning i hovedsak bør 

videreføres, dvs. at oppgaven med å forvalte gravplassene fortsatt bør ivaretas av Den norske 

kirke lokalt som lovens normalordning. Departementet mener imidlertid at det bør gis et 

tydeligere rettslig grunnlag for at kommunen kan overta drifts- og forvaltningsansvaret når 

kommunen ønsker det, og forholdene ligger til rette for det.  

Departementet mener det bør presiseres at kommunene skal kontere bevilgninger til 

gravplassforvaltningen på funksjon 393, og tilsvarende at det bør kreves at kirkens organer 

fører en mer presis kontering av inntekter og utgifter som gjelder gravplassforvaltningen. 

Departementet foreslår på denne bakgrunn at gravferdsloven § 23 endres, slik at drifts- og 

forvaltningsansvaret for gravplassene, som i utgangspunktet er lagt til soknet, ved vedtak av 

Fylkesmannen kan overføres til kommunen, dersom kommunen ønsker det:  

Det organet som etter Kirkemøtets beslutning opptrer på soknets vegne i saker vedrørende drift 

og forvaltning av gravplass, er lokal gravplassmyndighet etter loven her.  
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Etter søknad fra kommunen kan fylkesmannen ved forskrift treffe vedtak om at ansvaret som 

lokal gravplassmyndighet etter loven her skal overføres til kommunen.  

Departementets forslag innebærer at bare kommunen vil kunne bringe en sak om overføring 

inn for Fylkesmannen. Det forutsettes altså ikke lokal enighet om overføring, men overføring 

kan ikke skje uten at kommunen ønsker det. Fylkesmannen skal treffe vedtak ved forskrift. 

Dette vil gi vedtaket notoritet, og det vil dessuten avskjære forvaltningsrettslig klage.  

22.2.2.6 Lovtekniske endringer 

Departementet ser også behov for å gjøre visse endringer av mer lovteknisk karakter i 

bestemmelsene om forvaltningsansvar i gravferdsloven. Dette henger sammen med at kirkelig 

fellesråd etter forslaget til ny rammelovgivning for Den norske kirke ikke lenger vil være et 

lovbestemt kirkelig organ. Det vil være opp til Kirkemøtet å avgjøre om soknet, i tillegg til 

menighetsrådet, skal ha andre organer som for eksempel kirkelig fellesråd. 

Departementet vil derfor foreslå at gravferdslovens språkbruk endres slik at den 

gjennomgående betegner det organet som har lokalt ansvar for gravplassforvaltningen, for den 

lokale gravplassmyndigheten. Bestemmelser om hvem som etter loven, eller etter vedtak av 

fylkesmannen, er lokal gravplassmyndighet foreslås inntatt i en egen bestemmelse i 

gravferdsloven. Dette er ivaretatt i forslaget til ny ordlyd i § 23 første og annet ledd, som er 

tatt inn i punktet ovenfor.  

Departementet foreslår også at kortnavnet på loven, nå gravferdsloven, endres til 

gravplassloven. Begrunnelsen for forslaget er at begrepet gravferd gjennomgående benyttes 

for å betegne den rituelle handlingen, kirkelig eller annen, som gjerne ledsager gravleggingen. 

Med enkelte unntak (§ 9) regulerer loven ikke gjennomføringen av gravferden, men begrenser 

seg til å gi regler om gravleggingen. 

Når gjeldende § 15 i kirkeloven oppheves, bør reguleringen av finansieringsansvaret for den 

lokale gravplassforvaltningen gis i gravferdsloven, og bare der. Adgangen til å la kommunal 

tjenesteyting tre i stedet for særskilt bevilgning til gravplassformål bør da også reguleres her. 

Dette kan ivaretas ved at gravferdsloven § 3 annet ledd gis følgende ordlyd: 

Utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplasser utredes av kommunen etter 

budsjettforslag fra soknet. Etter avtale med soknet kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for 

særskilt bevilgning til dette formålet. 

22.3 Brukerbetaling på gravferdslovens område 

Lae-utvalget foreslo å oppheve en rekke hjemler knyttet til brukerbetaling på gravferdslovens 

område. Blant annet foreslo utvalget å oppheve adgangen til å kreve kremasjonsavgift, samt å 

oppheve adgangen til å kreve festeavgift de første 20 årene etter en gravlegging. I tillegg 

foreslo utvalget å innføre en rett til fri grav også utenfor bostedskommunen. Utvalget foreslo 

at gravplassforvaltningen skulle kompenseres for inntektstapene gjennom rammeoverføringer 

til kommunene. Årlig ville det samlede behovet utgjøre 104,3 mill. kroner.  

Nedenfor gjennomgås disse tre hovedforslagene fra Lae-utvalget knyttet til brukerbetaling på 

gravferdslovens område. I tillegg gjennomgås utvalgets forslag om å overføre oppgavene som 

i dag ligger til bispedømmerådene til fylkesmannen, samt å samle oppgavene hos ett 

fylkesmannsembete. Utvalgets forslag om å gi en egen statistikkhjemmel behandles også.  

309 av 521



Side 210 

22.3.1 Fjerning av kremasjonsavgiften 

Etter gjeldende rett er kistegravlegging kostnadsfritt for de etterlatte, mens det er kommunal 

frihet til å kreve avgift for kremasjon, jf. gravferdsloven § 10 åttende ledd.  

Begrunnelsen for Lae-utvalgets forslag om å oppheve hjemmelen til å kreve kremasjonsavgift 

var at de to gravferdsformene kremasjon og kistegravlegging burde likebehandles.  

I høringsrunden var det et klart flertall for utvalgets forslag. 66 pst. av høringsinstansene 

samlet sett, og 78 pst. av fellesrådene, mente adgangen til å kreve kremasjonsavgift burde 

fjernes. Bare litt over 1 pst. av høringsinstansene gikk imot utvalgets forslag. De øvrige 

kommenterte ikke spørsmålet.  

Hovedargumentene fra de som støttet utvalgets forslag, var likebehandlingsprinsippet og at en 

fjerning av kremasjonsavgiften ville kunne føre til at flere velger kremasjon framfor 

kistegravlegging. Mange av fellesrådene var imidlertid tydelige på at man ikke kunne fjerne 

adgangen til å kreve kremasjonsavgift uten at det fulgte tilstrekkelige midler til å dekke 

fellesrådenes tap av inntekter. 

22.3.1.1 Økonomiske og administrative konsekvenser 

Gjennomsnittlig kremasjonsavgift var på kr 3 000 i 2012 dersom man tok utgangspunkt i alle 

landets 24 krematorier. Samlet utgjorde avgiften 40 mill. kroner. Bortfall av brukerbetaling 

ble foreslått kompensert gjennom økning i rammetilskuddet til kommunene etter objektive 

kriterier.  

Utvalget viste at den samlede ledige kapasiteten ved krematoriene var på 50 pst., og at 

kapasitetsgrensen ville være nådd i 2032 dersom kremasjonsandelen øker med et halvt 

prosentpoeng hvert år.  

Utvalget gjorde ikke tilsvarende kapasitetsvurderinger knyttet til kistegravlegging. 

Gravferdsloven pålegger hver kommune at det til enhver tid skal være ledige graver for minst 

3 pst. av befolkningen. Utvalget konstaterte at en høy kremasjonsprosent ville "føre til lågare 

arealbehov på gravplassane og dermed utsetje behovet for å utvide gravplassane i kommunen" 

(s. 71).  

Forut for at Lae-utvalget ble oppnevnt, hadde den rådende antakelsen vært at kremasjon med 

urnenedsettelse eller askespredning var en mer miljøvennlig gravleggingsform enn 

kistegravlegging, og at en økning i andelen kremasjoner ville føre til mindre plassmangel og 

være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Dette fremgår blant annet av både stortingskomiteens 

innstilling (Innst. 393 L (2010–2011)) og utvalgets mandat.   

Utvalgets undersøkelser viste at det kunne være samfunnsøkonomisk lønnsomt om andelen 

kremasjoner økte rundt de større byene, men at det tvert imot ville være ulønnsomt i mer 

grisgrendte strøk med lang avstand til nærmeste krematorium (44 pst. av befolkningen har 

mer enn 25 km til nærmeste krematorium). Utvalget mente også at miljøkostnadene var så 

begrenset at utvalget valgte å se bort fra dem som faktor i beregningene.   

Utvalget begrunnet derfor ikke forslaget i verken samfunnsøkonomisk lønnsomhet eller 

miljøfordeler, men i prinsippet om likebehandling mellom gravferdsformene. Kremasjon 

skulle ikke medføre en merkostnad for de etterlatte. Særlig med tanke på de som foretrekker 
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kremasjon ut fra et livssynsmessig ståsted, burde ikke kremasjon utløse en merkostnad som 

annerledes-troende slapp. 

22.3.1.2 Departementets vurdering 

Slik departementet vurderer det, har utredningen fra Lae-utvalget pekt på en rekke forhold av 

både økonomisk og ikke-økonomisk karakter som gjør at det ikke uten videre er tilrådelig å 

avvikle hjemmelen til å kreve kremasjonsavgift.  

For det første har utredningen vist at de samfunnsøkonomiske gevinstene ved kremasjon er 

vanskelige å realisere tatt i betraktning landets demografi, geografi og allerede eksisterende 

krematorietetthet. I de store byene, hvor kremasjon kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt, 

og også virke plassbesparende, er kremasjonsandelen allerede høy (i Oslo er den over 70 pst., 

i Bærum over 80 pst.), og potensialet for økning er dermed begrenset. Dersom en i områdene 

rundt disse byene (eller andre steder) ønsker å få opp andelen kremasjoner, står kommunene 

fritt til å redusere eller avvikle kremasjonsavgiften eller innføre andre tiltak som kan gjøre det 

attraktivt å velge kremasjon.  

For det andre har utredningen vist at det relativt fort vil bli kapasitetsproblemer ved flere av 

landets krematorier dersom kremasjonsandelen øker ut over dagens nivå. I flere kommuner 

utgjør kremasjonsavgiften en vesentlig del av krematorienes driftsinntekter. Da nye rensekrav 

kom i 2002, ble disse også i samtlige kommuner finansiert gjennom avgiften. Uten inntekten 

fra avgiften er det sannsynlig at flere kommuner ville hatt problemer med å finansiere de nye 

rensekravene, med nedlegging av krematorier som resultat.  

Departementet er avventende til å avvikle ordninger som gjør det vanskeligere for 

kommunene å finansiere bygging av nye krematorier eller sørge for fortsatt drift av allerede 

eksisterende krematorier. Uten miljøfordelen eller klare samfunnsøkonomiske gevinster kan 

departementet vanskelig se det som realistisk at staten skal kompensere kommunenes 

inntektstap gjennom økninger i rammetilskuddet, jf. utvalgets forslag. Departementet mener 

det ut fra den informasjon som foreligger, ikke er grunnlag for å gå videre med forslaget.  

22.3.2 Innføring av 20 års fri grav for alle 

Etter gjeldende rett vil en tilvist grav fra gravplassforvaltningen utløse 20 betalingsfrie år. Når 

en kistegrav blir tatt i bruk, er det normalt anledning til å feste (leie) en grav ved siden av, for 

eksempel for ektefelle. Etter gjeldende rett betales da festeavgift fra første dag, som en 

betaling for å holde av gravareal som ellers kunne vært brukt til gravlegging. Gravlegging i 

denne festede graven utløser ikke 20 betalingsfrie år. Festeavgiften fastsettes av kommunen 

etter forslag fra gravplassmyndighet.  

Lae-utvalget foreslo 20 betalingsfrie år ved alle gravlegginger, uavhengig av 

bostedskommune og type grav (festet eller tilvist). Etter utløpet av frigravsperioden skulle 

festeavtale kunne inngås for fem år av gangen. Det skulle fortsatt være frihet til å fastsette 

prisene lokalt.  

Utvalget viste til at regelen oppleves som urimelig, og den er vanskelig å forklare for de som 

skal betale. Utvalget mente også at avgiften bryter med prinsippet om likebehandling, og at 

gravlegging skal være en offentlig tjeneste som er uten kostnad for alle etterlatte, ikke bare de 

som velger tilvist grav. 
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I høringsrunden fikk forslaget bred støtte. Nærmere 70 pst. av fellesrådene og 60 pst. av alle 

høringsinstansene svarte at de støttet forslaget. Hovedargumentene fra de som støttet 

forslaget, var knyttet til at dette er en avgift folk finner urimelig og ikke forstår.  

For langt de fleste fellesrådene som støttet utvalgets forslag, var imidlertid økonomisk 

kompensasjon en forutsetning for støtten. Festeavgiften er den viktigste inntektskilden til 

mange fellesråd, og flere av høringssvarene bar preg av en frykt for hvordan de skulle klare å 

opprettholde en god forvaltning av gravplassene uten denne inntektskilden.  

22.3.2.1 Økonomiske og administrative konsekvenser 

Ifølge utvalget var gjennomsnittlig festeavgift for kistegraver 177 kroner per år i 2013. Den 

foreslåtte endringen ville dermed utgjøre et årlig tap av festeavgift på 47 mill. kroner. Dersom 

retten til fri grav ble utvidet til å gjelde også utenfor bostedskommunen, se omtale nedenfor, 

vil det i tillegg utgjøre et tap av festeavgift på 5,2 mill. kroner, totalt 52,2 mill. kroner. Som en 

forutsetning for denne beregningen har utvalget lagt til grunn at vel halvparten av alle 

gravlegginger skjer i graver som de etterlatte allerede betaler festeavgift for. 

Festeavgiften er en viktig inntektskilde for fellesrådene. Lae-utvalgets nettbaserte 

undersøkelse sommeren 2013 viste at 94 pst. krevde festeavgift for kistegraver og 87 pst. for 

urnegraver. Videre la utvalget ut fra sine undersøkelser til grunn at om lag halvparten av alle 

gravlegginger skjer i graver de etterlatte allerede betaler festeavgift for. I 2013 var det rundt 

2,4 mill. graver som var tatt i bruk og 1,3 mill. avtaler om festeavgift, med en gjennomsnittlig 

festeavgift for kistegraver på 177 kroner per år. Satsene for hva som kreves i festeavgift 

varierer betydelig, i likhet med lengden på festeperioden. 

Festeavgiften er en inntektskilde for gravplassforvaltningen som gir kommunen mulighet til å 

ta lokale hensyn ved fastsetting av nivået på avgiften. Det er ingen rettslige grenser for hva 

festeavgiften skal dekke. I Bergen har en for eksempel lagt til grunn at festeavgiften skal 

dekke en stor del av utgiftene i forbindelse med graven; etablering, vedlikehold og 

administrasjon (15 pst.).  

Ved å ta bort adgangen til å kreve festeavgift de første 20 årene etter at graven er tatt i bruk, 

vil kommunene og gravplassforvalter få mindre rom til å justere inntektene etter lokale behov. 

Dette kan imidlertid til en viss grad kompenseres ved for eksempel å øke festeavgiften for 

ubrukte graver og for graver der det er mer enn 20 år siden siste gravlegging.  

22.3.2.2 Departementets vurdering 

I dagens lovgivning er det som nevnt anledning til å kreve festeavgift fra første dag en grav 

reserveres for senere bruk. Festeavgiften synliggjør kostnadene ved å la graven stå ubrukt. 

Forslaget fra Lae-utvalget om at det ikke skal kunne kreves festavgift for den reserverte 

graven når den tas i bruk, men at regelen om 20 års fri grav bør gjøres gjeldende også i dette 

tilfellet, fikk stor oppslutning i høringen.  

Departementet mener det er gode grunner for fortsatt å kunne kreve betaling for feste av grav 

som ikke er tilvist av gravplassmyndigheten, men valgt og utpekt av gravfester. Festeren 

betaler for en rettighet, dvs. gravens plassering på gravplassen. Etter departementets syn kan 

det ikke i dette spørsmålet være avgjørende om graven er tatt i bruk eller ikke. Lovgivningen 

stiller ellers ikke krav om betaling i disse tilfellene, men åpner for fleksibilitet og lokale 

avgjørelser i spørsmålet. Om lokal gravplassmyndighet velger å gjennomføre forslaget fra 
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Lae-utvalget om ikke å kreve festeavgift (i 20 år) for reservert grav når denne tas i bruk, vil 

det være et lokalt ansvar å utrede de økonomiske konsekvensene. Etter departementets syn er 

denne typen spørsmål godt egnet for lokale vurderinger og vedtak, og ser ikke grunn til å 

foreslå forbud mot å kreve festeavgift i disse tilfellene.  

22.3.3 Rett til fri grav utenfor bostedskommunen 

Det fremgår av gravferdsloven § 6 at alle har rett til fri grav på gravplass i den kommunen der 

de er bosatt. Gravplassmyndigheten kan i dag gi tillatelse til at også personer som ikke er 

bosatt i kommunen, gravlegges på gravplass i kommunen. Det kan da kreves at de etterlatte 

dekker kostnadene, og det kan kreves festeavgift fra første dag.  

Utvalget foreslo at retten til fri grav skulle gjøres uavhengig av bosted, og at kommunene 

skulle være pliktige til å ta imot gravlegging av personer som ikke var bosatt i kommunen.  

I høringsrunden møtte dette forslaget større motstand enn de øvrige forslagene. Argumentene 

gikk da først og fremst på at en ikke hadde plass til å ta imot utenbygds gravlegging og at det 

var utfordringer knyttet til planlegging og budsjettering av en slik ordning. Flere viste også til 

at rettighetsregelverket på andre områder er knyttet til bostedskommune, og at det ikke burde 

gjelde noe annet for gravplassektoren. I Oslo ble det særlig pekt på plassutfordringer på 

muslimske gravfelt, og at utvalgets forslag ville gjøre det vanskelig å ha tilstrekkelig areal, 

forutse behov og drive langsiktig arbeid. 

22.3.3.1 Økonomiske og administrative konsekvenser 

Ifølge utvalget utgjorde kostnadsdekning ved utenbygds gravlegging 12,1 mill. kroner i 2013, 

hvorav Oslo alene tok inn over 2,7 mill. kroner. I tillegg la utvalget til grunn at 56 prosent av 

gravplassforvaltningene tar festeavgift fra første dag ved utenbygds gravlegging. Slik 

festeavgift utgjorde 5,2 mill. kroner i 2012, se NOU 2014: 2 s. 118f.   

Utvalget foreslo en oppgjørsordning mellom kommunene som skulle fastsettes av 

departementet i forskrift etter tre ulike satser. Ordningen skulle være basert på at kommunene 

sendte regning. Utvalget foreslo at tapte inntekter fra brukerbetaling skulle kompenseres 

kommunene gjennom økninger i det statlige rammetilskuddet.  

22.3.3.2 Departementets vurdering 

Departementet ser at det i pressområder kan bli problematisk med en rett til fri grav i den 

kommunen man selv ønsker og at disse kommunene kan bli utsatt for plassutfordringer som 

de ikke har anledning til å møte, jf. blant annet høringssvar fra Oslo kommune. Å innføre en 

slik plikt for kommunene, ser departementet derfor som lite aktuelt. Departementet er også 

enig med flere av høringsinstansene som pekte på at det rettighetsbaserte systemet i Norge er 

knyttet til bosted (folkeregistrering), og at det skal svært gode grunner til for å utvide denne 

retten for gravplassektoren.  

Departementet mener videre det ikke er påvist gode nok grunner til å etablere en slik 

komplisert og detaljert oppgjørsordning mellom kommunene som en avvikling av 

brukerbetalingen vil kreve. Dersom det skal gjøres endringer i regelverk, bør det være et mål 

for det offentlige å sørge for forenkling. En oppgjørsordning vil innebære et merarbeid for 

kommunene og et detaljert regelverk som må endres ofte for å regulere satsene i tråd med 
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lønns- og prisvekst. Departementet ser en slik løsning som unødvendig byråkratiserende og 

lite hensiktsmessig.  

Departementet vil derfor ikke foreslå at retten til fri grav de første 20 årene etter hver 

gravlegging gjøres uavhengig av bostedskommune, slik utvalget foreslo.  

22.3.4 Fylkesmannen som regional gravplassmyndighet 

Lae-utvalget drøftet det gjeldende forvaltningssystemet og foreslo blant annet en overføring 

av bispedømmerådenes oppgaver på gravferdsområdet til Fylkesmannen (utredningen s. 

139f). Utvalget viste til at det i dag bare er på gravferdslovens område at bispedømmerådene 

generelt er overordnet de kirkelige fellesrådene. En overføring av disse oppgavene til 

Fylkesmannen vil dermed ikke bryte med en gjennomgående kirkelig forvaltningsstruktur. 

Utvalget viste videre til at forslaget ville gjøre det lettere å samle inn og analysere statistikk 

og styringsinformasjon som en ikke uten videre har tilgjengelig i dag, og det ville gjøre det 

mulig å se krematorium og gravplassforvaltning i en nærmere sammenheng siden 

fylkesmennene allerede fører tilsyn med krematoriene.  

Lae-utvalget foreslo dessuten sentralisering av oppgaver på gravferdslovens område til ett 

fylkesmannsembete. Utvalget viste blant annet til at Fornyings- og 

administrasjonsdepartementet (FAD), som tidligere hadde ansvaret for etatsstyring av 

fylkesmannsembetene (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD), hadde støttet 

Stålsett-utvalgets tilsvarende forslag i høringen, blant annet ut fra hensynet til at en økt 

profesjonalisering av marginale saksområder hvor embetene behandler få saker hvert år, kan 

bidra til å øke, sikre og mer effektivt gjøre bruk av viktig fagkompetanse som det kan være 

mangelvare på. Dette kunne igjen bidra til bedre kvalitet på avgjørelser og raskere 

saksbehandling (heftet Fylkesmannsrollen. Utvikling og utfordring, FAD 6. mars 2012).  

Ifølge utvalget var gravferdsloven et godt eksempel på et slikt mindre saksområde med 

særlige kompetansekrav, der embetene ikke behandler så mange saker hvert år. En 

sentralisering ville gi ett fagmiljø og ett arkiv og kunne bidra til økt fagkunnskap og 

rettslikhet. I tillegg ville det bli enklere å systematisere data og en kunne utarbeide generell 

veiledning til innbyggerne. Sentralisering av oppgaveløsning ville ikke hindre at de enkelte 

embetene blir trukket inn i enkeltsaker eller at de får ansvar for å arrangere regionale 

opplæringstiltak mv.  

22.3.4.1 Departementets vurdering 

Etter den foreslåtte rammelovgivningen for Den norske kirke vil ikke bispedømmerådet 

lenger være et lovpålagt organ. Det er i seg selv en grunn til å vurdere om bispedømmerådet 

fortsatt kan ha ansvaret som klageinstans og regional gravplassmyndighet etter 

gravferdsloven. 

I tillegg deler departementet Lae-utvalgets vurderinger av dette spørsmålet. Etter 

departementets syn vil en overføring av regional gravplassmyndighet til Fylkesmannen på sikt 

kunne bidra både til å styrke kvaliteten i utøvelsen av forvaltningsmyndighet etter 

gravferdsloven og også styrke legitimiteten til et kirkelig organ som lokal gravplassmyndighet 

med oppgaver som utføres på vegne av det offentlige. Dette var forhold som fellesrådene selv 

var opptatt av å understreke i høringsrunden. I tillegg går det en direkte styringslinje fra 

departementet til fylkesmannsembetene, og dette muliggjør et arbeid for erfaringsdeling og 
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kompetanseoverføring begge veier, som blant annet kan være med på å legge til rette for 

likebehandling.   

Departementet vil framholde at sentralisering av oppgavene til ett fylkesmannsembete vil føre 

til at avstanden til gravplassforvaltningen lokalt blir større. Gravplassforvaltningen er preget 

av lokale forhold og tradisjoner, ofte forbundet med sterke følelser. Etter departementets syn 

vil det derfor være viktig at en overordnet klage- og godkjenningsmyndighet kan utøves med 

tilstrekkelig innsikt i lokale forhold. Departementet mener erfaringene med fylkesmennenes 

oppgaver i saker på gravplassområdet, for eksempel vedrørende spredning av aske, er gode. 

Departementet anerkjenner likevel at det innenfor et lite fagfelt kan være en fordel om 

oppgavene sentraliseres og det bygges opp et sterkt fagmiljø, som blant annet har større 

mulighet til å drive kunnskapsutvikling, se blant annet forslag nedenfor om behovet for mer 

statistikk på gravplassenes område. I tillegg vil de pågående prosesser om sammenslåing av 

kommuner og større regioner også spille inn på hvordan dette spørsmålet bør vurderes. 

Departementet har derfor ikke konkludert i dette spørsmålet og ber om høringsinstansenes 

synspunkter.  

22.3.5 Lovhjemmel for statistikkopplysninger 

Kirkeloven og kommuneloven gir i dag god nok hjemmel til å kreve inn økonomisk 

informasjon fra de kirkelige fellesrådene og fra kommunene, jf. også over om regnskapsføring 

og KOSTRA-tall. Lae-utvalget foreslo imidlertid at det burde tas inn en hjemmel i 

gravferdsloven som åpnet for å innhente også annen informasjon om gravplassene og 

virksomheten knyttet til disse. Dette bl.a. basert på erfaringer om mangelfull informasjon i 

utvalgets arbeid. I høringen var det ikke mange som uttalte seg spesifikt om en slik 

statistikkhjemmel, men det var bred støtte til ulike "tiltak for å få bedre statistikk og mer 

forskning på gravferdsområdet".  

22.3.5.1 Departementets vurdering 

Departementet er enig med utvalget i at det være aktuelt å kreve annen rapportering for å få 

bedre kunnskap om gravferdsfeltet, og at det da trengs hjemmel i lov. Departementet foreslår 

derfor et nytt fjerde ledd i gravferdsloven § 23 som skal lyde: 

Lokal gravplassforvaltning, krematorium eller i særlige tilfeller annen virksomhet med 

oppgaver etter loven her, skal skaffe til veie opplysninger og gi slik uttalelse som departementet 

ber om. 

22.3.6 Trossamfunn og egne gravplasser  

Etter trossamfunnsloven § 18 kan "Kongen eller den han gjev fullmakt, (-) samtykkja i at 

registerført trudomssamfunn får ha eigen gravplass og setja vilkår for dette. Lov om 

gravplass, kremasjon og gravferd gjeld på tilsvarande måte så langt den passar." 

Adgangen er lite benyttet i praksis, blant annet fordi den ikke er understøttet av noen offentlig 

finansieringsordning. Etter gravferdsloven § 1 første ledd skal gravlegging skje "med respekt 

for avdødes religion eller livssyn". 
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Den særlige bestemmelsen om adgang til å anlegge egen gravplass kan derfor sees som en 

sikringsbestemmelse for de særskilte tilfeller der religiøse eller livssynsmessige ønsker for 

gravferden ikke lar seg imøtekomme innenfor rammen av den felles gravplassforvaltningen. 

Selv om behovet er lite, foreslår departementet derfor at lovbestemmelsen videreføres. Den 

bør etter departementets mening omfatte alle tros- eller livssynssamfunn. Følgende forslag er 

inntatt i lovforslaget § 20: 

Kongen kan tillate at tros- eller livssynssamfunn får ha egen gravplass og sette vilkår for dette. 

Gravplassloven gjelder da tilsvarende så langt den passer.  
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23. ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 

23.1 Innledning 

De økonomiske og administrative konsekvensene av forslagene i høringsnotatet er for en stor 

del gjennomgått i kapitlene foran. Departementet vil i dette kapitlet oppsummere og utdype 

konsekvensene.  

23.2 Den norske kirke  

I kapittel 9 drøftes spørsmålet om den offentlige finansieringen av Den norske kirke bør 

overtas av staten eller om dagens oppgavefordeling mellom staten og kommunene bør føres 

videre. Departementet har ikke tatt stilling til spørsmålet. Begge alternativene bygger på at de 

samlede offentlige overføringene til Den norske kirke skal være budsjettmessig nøytral.  

Ved en videreføring av dagens ansvarsdeling mellom staten og kommunene oppstår ingen 

budsjettmessige konsekvenser for staten eller kommunene. Reguleringen av det kommunale 

ansvaret i lov foreslås utformet noe annerledes enn i dag. Fortsatt vil det i lov angis hvilke 

kirkelige formål som kommunenes ansvar retter seg mot, men mindre detaljregulert. 

Departementet ser lovforslaget som en tilpasning til den budsjettstyrte rammefinansieringen 

av kirken som i stor grad praktiseres i kommunene i dag.  

Ved statlig overtakelse av finansieringsansvaret for Den norske kirke er utgangspunktet at 

statens rammeoverføring til kommunene skal reduseres tilsvarende økningen i statens 

rammeoverføring til kirken. Ved statlig overtakelse av finansieringsansvaret må det på 

nasjonalt nivå i Den norske kirke bygges opp en noe 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 ressurser. Dette ressursbehovet må ses i 

sammenheng med den administrative besparelsen som kommer i kommunesektoren ved 

bortfallet av kommunenes lovregulerte ansvar overfor kirken. Grunnlaget for dagens 

kommunale tjenesteyting til kirken innen regnskaps- og IKT-tjenester m.m. vil bortfalle. 

Besparelsen vil på vanlig måte bli medregnet i uttrekket av statens rammetilskudd til 

kommunene. Full finansiering av Den norske kirke over statsbudsjettet gir ellers kirken 

muligheter for en mer rasjonell ressursutnytting. 

23.3 Finansieringen av tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke 

23.3.1 Statens overtakelse av finansieringsansvaret 

En statlig overtakelse av finansieringsansvaret for de offentlige tilskuddene til tros- og 

livssynssamfunn utenom Den norske kirke, slik som foreslått i kapittel 13, innebærer en 

omfordeling av oppgaver mellom staten og kommunene. Kommunenes utgiftsforpliktelser 

faller bort og overtas av staten. I tråd med det som ellers er vanlig ved oppgave- eller 

funksjonsendringer mellom staten og kommunene, foreslås det at dagens kommunale 

bevilgninger til samfunnene trekkes ut av statens rammetilskudd til kommunene, slik at den 

samlede effekten for staten og kommunesektoren er budsjettmessig nøytral. Dette kan 

gjennomføres ved at summen av kommunenes bevilgninger til samfunnene det siste året før 

omleggingen, deles på det samlede innbyggertallet i hele landet, og at beløpet per innbygger 

som framkommer, danner grunnlaget for uttrekket i rammetilskuddet til kommunene. I 

uttrekket bør også de administrative besparelsene for kommunene medregnes. 
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De administrative besparelsene som oppnås ved en slik omlegging, vil være betydelige, også 

for tros- og livssynssamfunnene, jf. omtalen i kapittel 13. Når det gjelder de administrative 

meroppgavene som faller på staten som følge av endrede vilkår og behovet for en tettere 

oppfølging av samfunnene, vises til omtalen nedenfor under punkt 23.3.3. 

23.3.2 Tilskuddsordningen  

23.3.2.1 Utmåling og regulering av støtten 

I kapitlene 7 og 14 er drøftet forslag til visse endringer i det regelverket som i dag gjelder for 

utmålingen av tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke. Alle 

samfunnene vil etter forslaget være omfattet av samme tilskuddsordning. I seg selv er dette en 

forenkling. Dagens tre tilskuddsordninger har imidlertid store likhetstrekk, slik at de 

administrative besparelsene i praksis vil være beskjedne. 

Forslagene vedrørende tilskuddsordningen kan summeres opp slik: 

- Et samfunn må ha minst 500 medlemmer over 15 år for å kunne motta støtte.  

- Støtten utmåles som et kronebeløp per medlem (tilskuddssats), med krav om 

medlemslister påført fødselsnummer for hvert medlem. 

- Reguleringsgrunnlaget for tilskuddssatsen er statens bevilgninger til Den norske kirke. 

Første strekpunkt er nærmere omtalt nedenfor.  

Andre strekpunkt fører videre dagens regler om utmåling av støtte etter medlemstall, men 

kirkens medlemstall vil ikke lenger inngå som reguleringsfaktor, jf. kapittel 4.2.2. 

Tredje strekpunkt innebærer at kommunale tilskudd til Den norske kirke ikke lenger skal 

inngå i reguleringsgrunnlaget for tilskuddssatsen. Ellers innebærer forslaget i det vesentlige 

en videreføring av gjeldende rett. Fortsatt skal tilskudd til utgiftsformål som gjelder alle 

innbyggere, så som gravplassforvaltningen, eller som ikke egentlig er til kirkelige formål, så 

som bevaring av eldre kirkebygg ut fra kulturminnehensyn, holdes utenom. Også tilskudd til 

utgiftsformål som følger av Den norske kirkes særlige stilling skal holdes utenom, blant annet 

tilskudd til kirkevalg, tilskudd som gis som følge av opphevingen av prestenes boplikt og 

tilskudd som skal dekke deler av kirkens pensjonspremie, jf. kapittel 14.3. 

Ved innføringstidspunktet for regulering som nevnt, vil det være den da gjeldende 

tilskuddssatsen, oppjustert som følge av at medlemmer under 15 år ikke lenger skal 

medregnes, som undergis den nye reguleringsbestemmelsen. 

23.3.2.2 Nærmere om kravet om minst 500 medlemmer over 15 år 

Tabellen nedenfor viser antallet samfunn som ifølge Brønnøysundregistrene har 2 000 eller 

færre medlemmer over 15 år og hvordan disse fordeler seg på ulike intervaller (100 

medlemmer, 200 medlemmer osv.). Tabellen viser virkningen for disse av forslaget om at det 

stilles krav om minst 500 medlemmer over 15 år for å få tildelt støtte. 

 

 

318 av 521



Side 219 

Tabell 1. Oversikt fra Brønnøysundregistrene over antall tros- og livssynssamfunn med færre 

enn N tilskuddstellende medlemmer over 15 år og virkningene av antallskrav om tilskudd. 

Færre enn N 

tilskudds-

tellende 

medlemmer 

over 15 år 2016 

Antall 

sam-

funn 

Antall 

tilskudds-

tellende 

medlemmer 

Statlig 

sats 

2016* 

Gjennomsnittlig 

kommunal sats 

2016** 

Reduserte off. 

tilskudd 

Færrre enn 100 381 17 026 561 kr 643 kr 20 499 304 kr 

Færrre enn 200 515 35 904 561 kr 643 kr 43 228 416 kr 

Færrre enn 300 591 54 576 561 kr 643 kr 65 709 504 kr 

Færrre enn 400 631 68 472 561 kr 643 kr 82 440 288 kr 

Færrre enn 500 660 81 377 561 kr 643 kr 97 977 908 kr 

Færrre enn 1 000 728 129 422 561 kr 643 kr 155 824 088 kr 

Færrre enn 2 000 749 158 911 561 kr 643 kr 191 328 844 kr 

 

* I beregningen av beløpet inngår et skjønnsmessig fastsatt tall på medlemmer og tilhørige over 15 år i Den 

norske kirke. Tallet utgjør 84 pst. av medlemstallet som inngikk i fastsettingen av satsen for 2016. Regnestykket 

blir: 1 826 206 000/3 252 892= 561 kroner per medlem (fra 472 kroner til 561 kroner). 

** I beregningen er lagt til grunn samme prosentvise økning som i den statlige satsen (fra 541 kroner til 643 

kroner). 

 

Av i alt 783 samfunn som mottok støtte i 2016, var det 381 samfunn med i alt ca. 17 000 

medlemmer som hver for seg hadde færre enn 100 tilskuddstellende medlemmer over 15 år.  

660 samfunn, med i alt 81 000 tilskuddstellende medlemmer, hadde færre enn 500 

medlemmer over 15 år. Dette svarer til 85 pst. av alle samfunnene som mottar støtte. Den 

samlede offentlige støtten til disse, rundt 98 mill. kroner, svarer til ca. 16 pst. av den 

offentlige støtten til alle tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke. Denne støtten var 

på 620 mill. kroner i 2016.  

Departementet går ut fra at likeartede samfunn som hver for seg har færre enn 500 

medlemmer over 15 år, vil kunne tilpasse seg grensen ved organisatorisk samordning eller -

sammenslutning. Dette gjelder blant annet landets over 300 pinsemenigheter og flere frie 

evangeliske forsamlinger. I Sverige har pinsemenighetene gått inn i en organisert 

sammenslutning, uten at den enkelte menighets selvstendighet er oppgitt.  

Etter en gjennomgang av de samfunnene som har færre enn 500 medlemmer over 15 år, antar 

departementet – etter et forsiktig anslag – at rundt 350 samfunn antas å kunne slutte seg 

sammen i en organisatorisk overbygning. Det er imidlertid ikke mulig nå å si noe sikkert om 

dette.  

Med et antallskrav på 500 medlemmer over 15 år vil det bli langt færre samfunn å følge opp, 

sammenliknet med dagens 783 samfunn. I realiteten er det ikke mulig for fylkesmennene i 

dag å følge opp hvert enkelt samfunn.  
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Selv om mange samfunn forventes å tilpasse seg kravet til medlemstall – ved å inngå i en 

organisert sammenslutning – går departementet ut fra at en antallsgrense på 500 

tilskuddstellende medlemmer over 15 år likevel vil bety at mange samfunn ikke lenger vil få 

støtte. Det er ikke nå mulig å anslå den budsjettmessige innsparingen som forslaget 

representerer. Det innsparingspotensialet som framgår av tabellen, i alt 98 mill. kroner, er i 

alle fall et for høyt anslag.  

Etter departementets syn kan det vurderes å disponere en del av den innsparingen som vil 

oppstå, til særlige tiltak som kan komme tros- og livssynssamfunnene til gode, for eksempel i 

form av dialogtiltak og selektiv, særskilt begrunnet tilleggsstøtte. Slik særlig støtte kan for 

eksempel være støtte til tiltak som fremmer kjønnslikestilling, jf. drøftingene i kapittel 6.3.3.  

Kravet om at hvert tilskuddstellende medlem skal være over 15 år, betyr en viss refordeling 

av den offentlige støtten, sammenliknet med dagens fordeling. Bakgrunnen er at 

aldersfordelingen blant tilskuddstellende medlemmer ikke er den samme i alle samfunn. 

Samfunn med mange medlemmer under 15 år og som det gis tilskudd for i dag, vil dermed få  

redusert tilskudd sammenliknet med samfunn med få medlemmer under 15 år. Stålsett-

utvalget foretok en beregning av omfordelingsvirkningene for de enkelte samfunnene dersom 

tilskudd bare ble gitt for medlemmer over 15 år, se NOU 2013:1 og oversiktstabell på side 

394. Det er særlig de muslimske trossamfunnene som vil miste støtte ved et slikt vilkår, mens 

Human-Etisk Forbund, den svenske menigheten i Norge og Jehovas vitner vil ha økonomisk 

fordel av et slikt alderskrav.  

Departementet har gjort en tilsvarende beregning som Stålsett-utvalget, basert på 

tilskuddssatsene per medlem i 2016, jf. tabell 2. 

Tabell 2. Omfordelingseffekten av tilskudd til tros- og livssynssamfunn når tilskuddet gis etter 

antallet medlemmer over 15 år.  

 

  
Utbetaling i 2016 - 

Tilskudd for alle 

medlemmer  

1) Utbetaling i 2016 - 

Tilskudd for 

medlemmer som er 

15 år og mer 

2)   

 

      

 

    Rel. 

   Antall   Sum   Antall   Sum  endr. 

ALBANSK ISLAMSK KULTURSENTER                                                                                                                                                        4 257 4 312 341 3 537 4 258 548 -1,2 

BRUNSTAD CHRISTIAN CHURCH                                                                                                                                                           8 177 8 283 301 5 525 6 652 100 -19,7 

BUDDHISTFORBUNDET                                                                                                                                                                   13 246 13 418 198 12 423 14 957 292 11,5 

CENTRAL JAM-E-MOSQUE WORLD ISLAMIC MISSION 

NORWAY                                                                                                                                   4 787 4 849 231 3 773 4 542 692 -6,3 

CENTRAL JAMAAT-E AHL-E SUNNAT NORWAY 

REGD.                                                                                                                                          6 245 6 326 185 4 834 5 820 136 -8,0 

DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE                                                                                                                                                   18 878 19 123 414 16 665 20 064 660 4,9 

DEN ISLANDSKE EVANGELISKE- LUTHERSKE 

MENIGHET I NORGE                                                                                                                               6 830 6 918 790 5 444 6 554 576 -5,3 
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DEN KATOLSKE KIRKE I MIDT NORGE TRONDHEIM 

STIFT                                                                                                                                     13 481 13 656 253 11 292 13 595 568 -0,4 

DEN TYRKISK ISLAMSKE UNION                                                                                                                                                          3 233 3 275 029 2 557 3 078 628 -6,0 

DET EVANGELISK-LUTHERSKE KIRKESAMFUNN                                                                                                                                               3 177 3 218 301 2 838 3 416 952 6,2 

DET ISLAMSKE FELLESSKAP BOSNIA OG 

HERZEGOVINA                                                                                                                                       9 317 9 438 121 8 241 9 922 164 5,1 

MAROKKANSK TROSSAMFUNN                                                                                                                                                              3 195 3 236 535 2 650 3 190 600 -1,4 

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN                                                                                                                                                           10 367 10 501 771 9 011 10 849 244 3,3 

HUMAN ETISK FORBUND                                                                                                                                                                 86 916 88 045 908 81 196 97 759 984 11,0 

ISLAMIC CULTURAL CENTRE NORWAY                                                                                                                                                      4 206 4 260 678 3 223 3 880 492 -8,9 

JEHOVAS VITNER                                                                                                                                                                      12 413 12 574 369 12 389 14 916 356 18,6 

METODISTKIRKEN I NORGE                                                                                                                                                              10 531 10 667 903 9 581 11 535 524 8,1 

MINHAJ UL QURAN INTERNATIONAL NORWAY                                                                                                                                                2 766 2 801 958 2 352 2 831 808 1,1 

MISJONSKIRKEN NORGE                                                                                                                                                                 10 598 10 735 774 8 650 10 414 600 -3,0 

OSLO KATOLSKE BISPEDØMME                                                                                                                                                            124 985 126 609 805 103 526 124 645 304 -1,6 

OSLO KRISTNE SENTER 2 550 2 583 150 2 204 2 653 616 2,7 

SVENSKA KYRKAN I NORGE                                                                                                                                                              21 689 21 970 957 21 095 25 398 380 15,6 

SYVENDEDAGS ADVENTISTKIRKEN - DEN NORSKE 

UNION                                                                                                                                      4 778 4 840 114 4 347 5 233 788 8,1 

TAWFIIQ ISLAMSK SENTER                                                                                                                                                              7 406 7 502 278 5 144 6 193 376 -17,4 

TROMSØ STIFT DEN KATOLSKE KIRKE I NORD-

NORGE                                                                                                                                        6 390 6 473 070 5 323 6 408 892 -1,0 

PINSEMENIGHETER 34 192 34 636 496 30 741 37 012 164 6,9 

ØVRIGE 3) 179 299 181 629 887 139 572 168 044 688 -7,5 

SUM 622 043 630 129 559 525 262 632 415 448 0,4 

 

1) Tilskuddsbeløp til det enkelte trossamfunn i 2016 beregnet ut fra gjennomsnittlig kommunal sats i 

2016 på kr 541 og statlig sats på kr 472, dvs. i sum kr 1 013. 

 

2) Tilskuddsbeløp til det enkelte trossamfunn i 2016 når antall medlemmer i Den norske kirke under 15 år 

ikke inngår i beregningen av tilskuddssatsen. Dette ville gitt en gjennomsnittlig kommunal sats i 2016 

på kr 643 og statlig sats på kr 561, dvs. i sum kr 1 204. 

 
3) I kategorien "øvrige" inngår samfunn som i dag har færre enn 500 medlemmer. Flere av 

pinsemenighetene har færre enn 500 medlemmer, men er i tabellen slått sammen i en egen kategori.  

 

Departementet vil for ordens skyld presisere at samfunn som oppfyller kravet om minst 500 

medlemmer over 15 år, vil være berettiget støtte for alle tilskuddstellende medlemmer, ikke 

for eksempel fra og med medlemsnummer 500 og oppover, som kunne vært et alternativ.  
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23.3.3 Organiseringen av statens oppgaver  

Departementet foreslår i kapittel 17 at alle oppgaver knyttet til forvaltningen av 

tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke legges til en egen 

enhet ved ett fylkesmannsembete. 

Formålet er å styrke de faglige og administrative funksjonene og å få etablert et nasjonalt 

kompetansemiljø på området, jf. drøftingene i kapittel 17. Departementet ser det som en stor 

fordel for den faglige kvaliteten at fagkompetansen og de administrative funksjonene samles 

ett sted. Departementet vil understreke de gevinster som oppnås ved dette. En reduksjon i 

antallet samfunn som mottar støtte, vil innebære at det er realistisk at enheten ved 

vedkommende fylkesmannsembete også vil ha kapasitet til å følge opp de enkelte 

samfunnene. Kontrollhensyn, med gjennomgang av regnskap og rapporter m.m., krever en 

tettere oppfølging av det enkelte samfunnet enn i dag.   

Departementet har ikke tatt stilling til ressursbehovet ved etableringen av en slik enhet ved ett 

fylkesmannsembete. Dette vil departementet komme tilbake til i budsjettsammenheng.  

Fylkesmennenes oppgaver på området i dag ble for noen år siden beregnet til rundt tre 

årsverk. Disse ressursene vil i tilfelle kunne omdisponeres til vedkommende embete. Det 

vises også til omtalen ovenfor om den innsparingen som følger av det nye regelverket for en 

ny tilskuddsordning på feltet. Ressursbehovet for å ivareta alle oppgaver på feltet ved ett 

fylkesmannsembete, vil i alle tilfelle representere et langt lavere ressursbehov enn det som i 

dag går med til forvaltningen av dagens tilskuddsordninger i alle landets kommuner.  

23.4 Ansvaret for gravplassforvaltningen 

Av kapittel 22 framgår at departementet ikke foreslår endringer i dagens lovbestemmelser om 

at kirken lokalt (soknene) har ansvaret for gravplassforvaltningen. Imidlertid foreslås det at 

fylkesmannen kan treffe vedtak om overføring av ansvaret til kommunen om kommunen 

ønsker det. I slike tilfeller vil det oppstå administrative og økonomiske konsekvenser, både for 

kirken og kommunen, som i hvert enkelt tilfelle må utredes i sammenheng med overføringen.  

23.5 Departementets samlede vurdering 

Forslagene som berører Den norske kirke innebærer en forenkling og nedbygging av statens 

lovregulering av kirken. Lovforslagene er av rammekarakter og gir kirken langt større grad av 

selvstyre på områder som i dag er regulert i kirkeloven. Departementet vil særlig peke på den 

friheten Den norske kirke gis til å organisere seg og gi bestemmelser om ansvars- og 

oppgavefordelingen mellom kirkens ulike organer. Slike bestemmelser vil i framtiden kunne 

gis i den kirkeordningen som Kirkemøtet skal fastsette. Begge de to alternative løsningene for 

hvordan den offentlige finansieringen av Den norske kirke kan innrettes, er basert på at den 

offentlige ressursinnsatsen føres videre på samme nivå som i dag.  

Departementets forslag til tilskuddsordning til tros- og livssynssamfunnene utenom Den 

norske kirke representerer samlet sett en betydelig administrativ forenkling, både for det 

offentlige og for de enkelte tros- og livssynssamfunnene. 

I tråd med siktemålet med ny lovgivning, innebærer utkastet til ny lov om tros- og 

livssynssamfunn en helhetlig og langt mer ensartet lovgivning for tros- og 

livssynssamfunnene.  
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UTKAST TIL LOV OM TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 

(TROSSAMFUNNSLOVEN) 

 

Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde. Medlemskap i tros- og livssynssamfunn  

§ 1. Formål og virkeområde 

Formålet med loven er å understøtte tros- og livssynssamfunn. 

Med tros- og livssynssamfunn menes i denne loven sammenslutninger for felles utøvelse 

av en religiøs tro eller et sekulært livssyn. 

Som tros- eller livssynssamfunn regnes ikke sammenslutninger som  

a) primært framstår som virtuelle fellesskap, 

b) har politisk, humanitær, kulturell eller forretningsmessig virksomhet som 

hovedformål, 

c) har helse eller selvutvikling som hovedformål, 

d) har bekjempelse av religion eller livssyn som hovedformål, 

e) har et rent filosofisk formål. 

Loven gjelder for alle tros- og livssynssamfunn. Kapittel 2 gjelder ikke for Den norske 

kirke, og kapittel 3 gjelder bare for Den norske kirke. 

Loven gjelder ikke for Svalbard. 

§ 2. Inn- og utmelding 

Den som er over 15 år, kan melde seg inn i eller ut av tros- eller livssynssamfunn. 

Foreldre med foreldreansvar kan melde barn under 15 år inn i eller ut av tros- eller 

livssynssamfunn. Barn som har fylt 12 år, må gi samtykke til inn- og utmelding.   

Barn har rett til å bli hørt i tråd med barnelovens alminnelige bestemmelser i alle saker 

som gjelder deres utøvelse av tro eller livssyn.  

Tros- og livssynssamfunnene fastsetter selv vilkår for medlemskap og framgangsmåte 

for innmelding i samfunnet. Utmelding kan alltid skje skriftlig. 

 

Kapittel 2. Registrering av tros- og livssynssamfunn. Tilskudd til tros- og 

livssynssamfunn 

§ 3. Registrering av tros- og livssynssamfunn 

Et tros- eller livssynssamfunn kan bli registrert når det er fast organisert, og har minst 

500 medlemmer som 

a) har fylt 15 år,  

b) selv har meldt seg inn, eller som har blitt innmeldt av foreldre eller verge, 

c) er bosatt i riket, og som 

d) ikke er medlem i Den norske kirke eller annet registrert tros- eller livssynssamfunn.  
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 Antallskravet kan oppfylles ved at likeartede samfunn søker om å bli registrert i 

fellesskap.  

Dersom muligheten etter annet ledd er uttømt, kan kravet om mer enn 500 medlemmer 

etter første ledd fravikes når helt særlige forhold tilsier at det bør gis tilskudd eller 

vigselsmyndighet til et trossamfunn som tilhører en veletablert religion eller trosretning 

internasjonalt, og som har vært virksom i Norge i mange år. 

Samfunnet skal uten opphold gi melding om endringer i opplysningene som lå til 

grunn for registreringen.  

Når registreringsvilkårene ikke er oppfylt, eller ved brudd på andre krav gitt i eller i 

medhold av denne loven, kan tros- eller livssynssamfunnet nektes eller fratas registrering. 

Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om krav til søknad om 

registrering, plikten til å opplyse om endringer og om tap av registrering. 

§ 4. Krav om og tildeling av statstilskudd 

Registrert tros- eller livssynssamfunn kan kreve tilskudd fra staten.  

Tros- eller livssynssamfunnet skal benytte statstilskuddet til tros- eller livssynsformål. 

Tilskuddet beregnes etter tros- eller livssynssamfunnets medlemstall. Som 

tilskuddstellende medlem regnes bare person som fyller vilkårene i § 3 første ledd bokstav a–

d. 

Satsen for tilskudd per medlem fastsettes årlig og reguleres i samsvar med endringene 

i statens tilskudd til Den norske kirke. Følgende tilskudd til Den norske kirke skal ikke inngå i 

reguleringsgrunnlaget for tilskuddssatsen: 

a) tilskudd til oppgaver Den norske kirke utfører på vegne av det offentlige,  

b) investeringstilskudd til kirkebygg fra før 1900, 

c) tilskudd til utgifter som følger av Den norske kirkes særlige stilling. 

Samfunnet skal når det fremmer krav om tilskudd, skriftlig bekrefte at det er kjent med 

og vil overholde vilkårene for tilskudd i § 6. 

Kongen kan gi forskrift om plikt til å opplyse om fødselsnummer for hvert enkelt 

medlem i tros- og livssynssamfunn til bruk i saker om registrering etter § 3 og i saker om 

tilskudd etter § 4. Opplysningene kan jevnføres med opplysninger fra Det sentrale 

folkeregister, Den norske kirkes medlemsregister og andre tros- og livssynssamfunn for å 

kontrollere at vilkårene for registrering og tilskudd er oppfylt.    

Reglene i statistikkloven om plikt til å gi opplysninger til utarbeidelse av offisiell 

statistikk gjelder ikke for opplysninger som er gitt etter regler med hjemmel i sjette ledd. 

Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om fastsetting av tilskudd og 

om framsetting av kravet om tilskudd.   

§ 5. Regnskap og rapport  

Alle registrerte tros- og livssynssamfunn skal hvert år sende inn rapport om 

virksomheten. Tros- og livssynssamfunn som mottar tilskudd, skal dessuten hvert år sende inn 
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regnskap. Regnskapet skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor. Revisor skal 

opplyse særlig om eventuelle bidrag til virksomheten fra utlandet.  

Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om regnskap og rapport og om 

krav om tilbakebetaling.  

§ 6. Vilkår for statstilskudd 

Tros- eller livssynssamfunn som begår alvorlige lovbrudd, kan nektes tilskudd etter § 

4. I vurderingen skal det legges særlig vekt på brudd på lovbestemmelser som skal beskytte 

barns interesser, brudd på diskrimineringslovgivning og brudd på lovbestemmelser som skal 

hindre oppfordring til hat eller vold. 

Tros- eller livssynssamfunn som utfører, oppfordrer til eller uttrykker støtte til 

handlinger som utgjør en alvorlig krenkelse av andres rettigheter og friheter, kan nektes 

tilskudd etter § 4. Samfunn som organiserer eller oppmuntrer til oppvekstvilkår for barn som 

er klart skadelige, skal nektes tilskudd. 

Tros- eller livssynssamfunn som tar imot bidrag fra stater som ikke respekterer retten 

til tros- og livssynsfrihet, kan nektes tilskudd etter § 4.   

Tilskudd kan kreves tilbakebetalt dersom et samfunn bryter kravene gitt i eller i 

medhold av loven her.  

Kongen kan gi forskrifter om gjennomføringen av bestemmelsene i denne paragrafen.  

§ 7. Forvaltning og tilsynsmyndighet 

Departementet fatter vedtak i alle saker etter dette kapitlet.  

Departementet fører kontroll med at tros- og livssynssamfunn oppfyller sine plikter 

etter denne loven og at krav og vilkår for registrering og tilskudd er oppfylt.  

Kongen kan gi forskrift om at oppgavene etter denne paragraf kan overføres til 

fylkesmannen og kan også bestemme at de kan samles ved ett fylkesmannsembete.  

   

Kapittel 3. Om Den norske kirke 

§ 8. Kapitlets formål 

Formålet med bestemmelsene i dette kapitlet er å legge til rette for at Den norske kirke 

forblir en demokratisk og landsdekkende evangelisk-luthersk folkekirke. 

§ 9. Soknet og Den norske kirke 

Soknet er den grunnleggende enheten i Den norske kirke og kan ikke løses fra denne. 

Den norske kirke, så vel som det enkelte sokn, er et eget rettssubjekt og har rettigheter 

og forpliktelser, er part i avtaler med private og offentlige myndigheter og har partsstilling 

overfor domstol og andre myndigheter. 

Kirkemøtet opptrer på vegne av rettssubjektet Den norske kirke, og menighetsrådet på 

vegne av soknet, når det ikke er fastsatt i medhold av § 10 annet ledd at myndigheten er lagt 

til et annet organ.  
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§ 10. Kirkemøtet 

Kirkemøtet fastsetter kirkens grunnlag og lære og alle liturgier og gudstjenstlige 

bøker.  

Kirkemøtet gir nærmere bestemmelser om kirkens organisering, kirkelig inndeling, 

kirkelige organer og om valg til disse.  

Kirkemøtet kan ikke treffe vedtak eller gi instruks i enkeltsaker som det tilligger 

organer for soknet å avgjøre. 

§ 11. Kirkelig stemmerett og kirkevalg 

Hvert medlem i Den norske kirke som bor i soknet, og som vil ha fylt 15 år innen 

utgangen av valgåret, har kirkelig stemmerett. Kirkemøtet gir bestemmelser om valgbarhet, 

tap av valgbarhet og uttreden av kirkelige organer. 

Kirkelige valg holdes samtidig med, og i lokaler i umiddelbar nærhet av, offentlige 

valg. 

§ 12. Finansiering av Den norske kirke 

Alternativ ved fortsatt delt finansieringsansvar mellom stat og kommune: 

Staten gir tilskudd til prestetjenesten og kirkens virksomhet nasjonalt og regionalt. 

Staten kan også gi tilskudd til andre kirkelige formål.  

Vilkår for tilskudd etter § 6 gjelder tilsvarende for Den norske kirke. 

For regnskapet til rettssubjektet Den norske kirke gjelder regnskapsloven om ikke 

departementet har fastsatt andre bestemmelser i forskrift. 

Kommunen gir tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunen, herunder tilskudd til 

bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sørge for at kirkebyggene holdes i 

forsvarlig stand og kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også 

sørge for at soknene har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger 

og tilstrekkelig administrativ hjelp.  

Kommunal tjenesteyting kan tre i stedet for tilskudd etter fjerde ledd. 

Kommunen kan ta opp lån for å finansiere disse formålene, og kommuneloven § 50 

gjelder da tilsvarende.  

Et sokn kan ikke tas under konkurs eller åpne gjeldsforhandlinger etter konkursloven. 

Kirkemøtet kan bestemme at medlemmer av Den norske kirke skal betale 

medlemskontingent. 

Alternativ ved fullt statlig finansieringsansvar: 

Staten gir tilskudd til prestetjenesten og kirkens virksomhet nasjonalt og regionalt. 

Staten gir også tilskudd til kirkelig virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, 

vedlikehold og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sørge for at kirkebyggene holdes i 

forsvarlig stand og kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også 
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sørge for at soknene har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger 

og tilstrekkelig administrativ hjelp.  

Vilkår for tilskudd etter § 6 gjelder tilsvarende for Den norske kirke. 

For regnskapet til rettssubjektet Den norske kirke gjelder regnskapsloven om ikke 

departementet har fastsatt andre bestemmelser i forskrift. 

Et sokn kan ikke tas under konkurs eller åpne gjeldsforhandlinger etter konkursloven. 

Kirkemøtet kan bestemme at medlemmer av Den norske kirke skal betale 

medlemskontingent. 

§ 13. Kirker 

Kirkene er soknets eiendom med mindre annet følger av særskilt rettsgrunnlag. 

Kirkemøtet gir regler om krav til kirke, forvaltning av kirke og tilhørende fond, kirkens 

inventar og utstyr, og om bruk av kirke, herunder betaling for bruk. 

§ 14. Prestenes, prostenes og biskopenes tjeneste mv. 

Hvert sokn skal være betjent av prest, hvert prosti av prost og hvert bispedømme av 

biskop. 

All prestetjeneste skal organiseres slik at prestene kan utøve sin tjeneste i samsvar med 

ordinasjonens forutsetninger og forpliktelser. 

(Departementet kan pålegge en kommune å stille tjenestebolig til rådighet for prest i 

Den norske kirke. Staten dekker i tilfelle kommunens utgifter etter regler fastsatt av Kongen. 

Kirkelig tilsatte som er overført fra staten til Den norske kirke, har rett til uttak av 

avtalefestet pensjon tilsvarende ordningen i Hovedtariffavtalen i staten, i samsvar med det 

som er fastsatt i lov 25. juni 2010 nr. 28 om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens 

pensjonskasse og i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse. Retten til uttak 

forutsetter medlemskap i Statens pensjonskasse og gjelder fram til 1. januar 2021.) 

§ 15. Den norske kirkes medlemsregister 

Personer som er medlem i Den norske kirke, registreres i et sentralt medlemsregister.  

Det skal føres register over personer som blir døpt, konfirmert, vigslet til ekteskap og 

jordfestet ved prest i Den norske kirke samt over personer som melder seg inn i eller ut av 

Den norske kirke. Disse opplysningene kan inntas i medlemsregisteret.  

Nærmere regler om registerføringen gis av Kirkemøtet. 

§ 16. Saksbehandlingsregler  

Kirkemøtet bestemmer om, og med hvilke unntak og særregler, forvaltningsloven, 

offentleglova og regler om offentlige organer i arkivlova skal gjelde for virksomheten som 

drives av kirkelige organer. 

Forslag til vesentlige endringer i bestemmelsene i dette kapitlet skal forelegges 

Kirkemøtet. 
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Kapittel 4. Forskjellige bestemmelser  

§ 17. Rett til permisjon fra arbeid mv.  

Den som har andre religiøse høytidsdager enn de offentlige helligdagene, har rett til fri 

fra arbeid, skolegang, obligatorisk undervisning ved universitet og høyskole, tjenesteplikt og 

lignende i opp til to selvvalgte dager hvert år i forbindelse med høytider etter vedkommendes 

religion. 

Arbeidstaker som ønsker å benytte retten til fri, skal varsle arbeidsgiver senest 14 

dager på forhånd.  

Arbeidsgiver kan kreve at arbeidstaker innarbeider fridagene. Etter drøfting med 

arbeidstaker fastsetter arbeidsgiver når innarbeidingen skal skje. Innarbeidingen regnes ikke 

som overtid selv om arbeidstiden overstiger alminnelig arbeidstid i henhold til 

arbeidsmiljøloven. 

Student som ønsker å benytte retten til fri fra obligatorisk undervisning, skal varsle 

lærestedet senest 4 uker på forhånd. 

§ 18. Registerføring og avleveringsplikt 

Kongen kan gi forskrifter med nødvendige regler om registerføring og plikt til å 

avlevere samfunnenes offentlige bøker.  

§ 19. Politiattest  

Tros- og livssynssamfunn kan kreve fremleggelse av barneomsorgsattest som nevnt i 

politiregisterloven § 39 første ledd, av person som lønnet eller ulønnet skal tilsettes, utføre 

oppgaver eller inneha tillitsverv der vedkommende vil ha omsorg for eller oppgaver knyttet til 

mindreårige. 

§ 20. Gravplass  

Kongen kan tillate at tros- eller livssynssamfunn får ha egen gravplass og sette vilkår for 

dette. Gravplassloven gjelder da tilsvarende så langt den passer. 

§21. Ikrafttredelse 

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Enkeltbestemmelser i loven kan settes 

i kraft til ulik tid. 

Kongen gir nødvendige overgangsbestemmelser. 

 

Det gjøres følgende endringer i andre lover: 

 

1. Ekteskapsloven 

Ekteskapsloven § 12 første ledd bokstav a skal lyde: 

Vigsler er: 

a. prest i Den norske kirke og person som er tildelt vigselsmyndighet i et tros- eller 

livssynssamfunn som er registrert etter lov om tros- og livssynssamfunn. 
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§ 12 annet ledd skal lyde: 

Departementet kan gi forskrifter om tildeling og tilbaketrekking av vigselsrett for vigslere i 

registrerte tros- og livssynssamfunn. 

§ 12 nytt tredje ledd skal lyde: 

Ritual for vigsel etter denne paragrafs første ledd bokstav a skal godkjennes av departementet. 

Ekteskapsloven § 13 første og annet ledd skal lyde: 

En vigsler som nevnt i § 12 bokstav a, kan nekte å foreta vigsel dersom en av brudefolkene ikke 

er medlem av tros- eller livssynssamfunnet, eller ingen av dem tilhører samfunnet. 

Den som er prest i Den norske kirke eller vigsler i et annet trossamfunn kan nekte å foreta 

vigsel dersom en av brudefolkene er skilt og den tidligere ektefellen lever, eller dersom 

brudefolkene er av samme kjønn. 

Ekteskapsloven § 13 nytt tredje ledd skal lyde: 

Nekting etter grunnene i første og annet ledd skal praktiseres likt for kvinner og menn. 

Ekteskapsloven § 16 første ledd tredje punktum oppheves. 

 

2. Kirkeloven 

Loven i sin helhet oppheves og erstattes av bestemmelser i ny lov om tros- og 

livssynssamfunn.  

 

3. Lov om trudomssamfunn og ymist anna 

Loven i sin helhet oppheves og erstattes av bestemmelser i ny lov om tros- og 

livssynssamfunn.  

 

4. Lov om tilskudd til livssynssamfunn 

Loven i sin helhet oppheves og erstattes av bestemmelser i ny lov om tros- og 

livssynssamfunn.  

 

5. Gravferdsloven 

Lovens kortnavn endres, slik at lovens tittel lyder: 

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassloven). 

Betegnelsen kirkelig fellesråd endres i følgende paragrafer til gravplassmyndigheten: § 3 

overskriften og § 3 første ledd, § 6 annet ledd, § 7 første og annet ledd, § 13 annet, tredje og 

fjerde ledd, § 14 første og fjerde ledd, § 16 første og annet ledd, § 17 første ledd og § 21 

første og annet ledd.  
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Betegnelsen bispedømmerådet endres i følgende bestemmelser til fylkesmannen: § 4 første 

ledd, § 21 første ledd og § 24 første ledd. 

§3. Gravplassmyndighetens og kommunens ansvar 

(Ny overskrift)  

Annet ledd skal lyde: 

Utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplasser utredes av kommunen etter 

budsjettforslag fra soknet. Etter avtale med soknet kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for 

særskilt bevilgning til dette formål. 

Nytt tredje ledd skal lyde: 

Kommunen kan ta opp lån for å finansiere disse formålene, og kommuneloven § 50 

gjelder da tilsvarende.  

§ 23. Forvaltningsansvar 

Første og annet ledd skal lyde: 

Det organet som etter Kirkemøtets beslutning opptrer på soknets vegne i saker 

vedrørende drift og forvaltning av gravplass, er lokal gravplassmyndighet etter loven her.  

Etter søknad fra kommunen kan fylkesmannen ved forskrift treffe vedtak om at 

ansvaret som lokal gravplassmyndighet etter loven her skal overføres til kommunen. 

Nytt fjerde ledd skal lyde: 

Lokal gravplassforvaltning, krematorium eller i særlige tilfeller annen virksomhet med 

oppgaver etter loven her, skal skaffe til veie opplysninger og gi slik uttalelse som 

departementet ber om. 

§ 24. Klageadgang 

skal lyde:  

Enkeltvedtak som er truffet av gravplassmyndigheten eller kommunen etter loven her 

eller etter regler i medhold av loven, kan påklages til fylkesmannen. 

Enkeltvedtak som er truffet av fylkesmannen etter loven her eller etter regler i medhold 

av loven, kan påklages til departementet. 
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Vedlegg til høringsnotat 
Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn 

(trossamfunnsloven)  
Kulturdepartementet ønsker tilbakemelding på om høringsinstansene er enig eller uenig i de 

sentrale forslagene i høringsnotatet Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn, KUD 

2017. 

Til hvert forslag er det henvist til de aktuelle kapitlene og paragrafene i høringsnotatet. Der er 

forslagene utfyllende beskrevet. Høringsinstansene gir uttrykk for sin mening ved å krysse av 

om de er enig eller uenig i det enkelte forslaget. I tillegg blir de spurt om de mener det 

aktuelle forslaget er viktig/uviktig - eller om de ikke har noen bestemt oppfatning om det. 

Det er ikke nødvendig å ta stilling til eller kommentere alle forslagene. 

Til hvert forslag er det også et kommentarfelt. Her er det mulig å skrive inn synspunkter, 

forbehold og kommentarer. 

Svar på høringen her: www.regjeringen.no/2572665 

Forslagene 

Lovens formål og medlemskapsspørsmål 

1. Dagens tre lover erstattes av én felles lov om tros- og livsynssamfunn, jf. kap. 6, 8, 18

og § 1.

2. Lovens formål skal være å understøtte tros- og livssynssamfunnene, jf. kap. 7 og § 1.

3. Loven skal definere tros- og livssynssamfunn som "sammenslutninger for felles

utøvelse av en religiøs tro eller et sekulært livssyn", jf. kap. 7 og § 1.

4. Den gjeldende lovregulerte ordningen om barns tilhørighet til tros- og

livssynssamfunn oppheves, jf. kap. 18 og §§ 2 og 3.

Registrering og tilskudd 

5. Det settes som krav for registrering av tros- og livssynssamfunn at samfunnet må ha

mer enn 500 medlemmer som har fylt 15 år, jf. kap. 7 og § 3.

6. Lovens antallskrav kan oppfylles ved at likeartede samfunn søker om å bli registrert i

fellesskap, jf. kap. 7 og § 3.
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7. Det gis hjemmel i loven for at antallskravet kan fravikes i helt særlige tilfeller, jf. kap. 7 

og § 3. 

 

8. Et samfunn må være registrert for å ha krav på tilskudd og for å kunne tildeles 

vigselsrett, jf. kap. 7 og 19 og §§ 3 og 4 og forslag til endring i ekteskapsloven § 12 

første ledd. 

 

9. Staten skal overta kommunenes finansieringsansvar for tilskudd til tros- og 

livssynssamfunn utenom Den norske kirke, jf. kap. 13 og § 4. 

 

10. Tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke skal beregnes etter 

antallet medlemmer i samfunnet over 15 år, jf. kap. 14 og § 4. 

 

11. Satsen for tilskudd per medlem i tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke 

skal reguleres årlig i samsvar med endringene i statens tilskudd til Den norske kirke, 

jf. kap. 14 og § 4. 

 

12. Tilskudd til investeringer i Den norske kirkes kirkebygg fra før 1900 skal ikke inngå i 

reguleringsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn, jf. kap. 14 og 

§ 4. 

 

13. Tilskudd til oppgaver Den norske kirke utfører på vegne av det offentlige skal ikke 

inngå i reguleringsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn, jf. kap. 

14 og § 4. 

 

14. Tilskudd til utgifter som følger av Den norske kirkes særlige stilling skal ikke inngå i 

reguleringsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn, jf. kap. 14 og 

§ 4. 

 

15. Samfunn skal kunne nektes tilskudd dersom de mottar bidrag fra stater som ikke 

respekterer retten til tros- og livssynsfrihet, jf. kap. 15 og § 6. 

 

16. Det skal overlates til fylkesmannen å treffe vedtak om registrering og tilskudd etter 

loven og å føre tilsyn med virksomheten, jf. kap. 17 og § 7. 

 

17. Fylkesmannens myndighet etter loven skal kunne ivaretas av ett fylkesmannsembete, 

jf. kap. 17 og § 7. 

 

Den norske kirke 
 

18. Særskilte bestemmelser som kun retter seg mot Den norske kirke (kirkelig rammelov) 

skal gis i et eget kapittel i den nye trossamfunnsloven, jf. kap. 8 og §§ 8 – 16. 

 

19. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette nærmere bestemmelser om kirkens 

organisering, kirkelig inndeling, kirkelige organer og valg til disse, jf. kap. 8 og §§ 10 

og 11. 

332 av 521



 

 

 

20. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette bestemmelser om kirkebygg, jf. kap. 8 og 

§ 13. 

 

21. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette bestemmelser om, og med hvilke unntak 

og særregler, forvaltningsloven, offentleglova og arkivlova skal gjelde for kirken, jf. 

kap. 8 og § 16. 

 

22. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette om medlemmer av kirken skal betale 

medlemskontingent, jf. kap. 10 og § 12. 

 

23. Bestemmelsene om at soknet og Den norske kirke er selvstendige rettssubjekter skal 

videreføres, jf. kap. 8 og § 9. 

 

 

24. Mener du at Den norske kirke skal finansieres ved at  

a) dagens økonomiske oppgavefordeling mellom staten og kommunene føres videre 

eller mener du at 

b) staten skal overta det ansvaret kommunene i dag har for finansiering av den lokale 

kirke,jf. kap. 9  og § 12 (alternativer)? 

 

 

Vigselsrett, gravplassdrift og andre spørsmål 
 

25. Vigselsrett for tros- og livssynssamfunn skal videreføres, jf. kap. 19 og forslag til 

endringer i ekteskapsloven §§ 12 og 13. 

 

26. Den lokale kirkes ansvar for gravplassdrift og –forvaltning skal videreføres som 

normalordning, jf. kap. 22 og forslag til endringer i gravferdsloven § 23. 

 

27. Fylkesmannen skal etter søknad fra kommunen kunne treffe vedtak om overføring av 

gravplassansvaret til kommunen, jf. kap. 22 og forslag til endringer i gravferdsloven 

§ 23. 

 

28. Det ansvaret bispedømmerådet har etter gjeldende gravferdslov, skal overføres til de 

enkelte fylkesmenn, jf. kap. 22 og forslag til endringer i gravferdsloven §§ 4, 21 og 24. 
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 Lovens formål og medlemskapsspørsmål 

o 1. Dagens tre lover erstattes av én felles lov om tros- og livssynssamfunn 

jf. kap. 6, 8, 18 og § 1 i høringsnotatet (åpnes i nytt vindu) 

 Velg et alternativ 

 Enig 

 Uenig 
 Nullstill

 Hvor viktig er dette? 

 Viktig 

 Ikke viktig 

 Ingen oppfatning 
 Nullstill

 Eventuell kommentar 

o 2. Lovens formål skal være å understøtte tros- og livssynssamfunnene 

jf. kap. 7 og § 1 i høringsnotatet (åpnes i nytt vindu) 

 Velg et alternativ 

 Enig 

 Uenig 
 Nullstill

 Hvor viktig er dette? 

 Viktig 

 Ikke viktig 

 Ingen oppfatning 
 Nullstill

 Eventuell kommentar 
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o 3. Loven skal definere tros- og livssynssamfunn som "sammenslutninger 

for felles utøvelse av en religiøs tro eller et sekulært livssyn" 

jf. kap. 7 og § 1 i høringsnotatet (åpnes i nytt vindu) 

 Velg et alternativ 

 Enig 

 Uenig 
 Nullstill 

 Hvor viktig er dette? 

 Viktig 

 Ikke viktig 

 Ingen oppfatning 
 Nullstill 

 Eventuell kommentar 

o 4. Den gjeldende lovregulerte ordningen om barns tilhørighet til tros- og 

livssynssamfunn oppheves 

jf. kap. 18 og §§ 2 og 3 (lenkene åpnes i nytt vindu) 

 Velg et alternativ 

 Enig 

 Uenig 
 Nullstill 

 Hvor viktig er dette? 

 Viktig 

 Ikke viktig 

 Ingen oppfatning 
 Nullstill 

 Eventuell kommentar 

 Registrering og tilskudd 
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o 5. Det settes som krav for registrering av tros- og livssynssamfunn at 

samfunnet må ha mer enn 500 medlemmer som har fylt 15 år 

jf. kap. 7 og § 3 (lenken åpnes i nytt vindu) 

 Velg et alternativ 

 Enig 

 Uenig 
 Nullstill 

 Hvor viktig er dette? 

 Viktig 

 Ikke viktig 

 Ingen oppfatning 
 Nullstill 

 Eventuell kommentar 

o 6. Lovens antallskrav kan oppfylles ved at likeartede samfunn søker om å 

bli registrert i fellesskap 

jf. kap. 7 og § 3 (lenken åpnes i nytt vindu) 

 Velg et alternativ 

 Enig 

 Uenig 
 Nullstill 

 Hvor viktig er dette? 

 Viktig 

 Ikke viktig 

 Ingen oppfatning 
 Nullstill 

 Eventuell kommentar 

o 7. Det gis hjemmel i loven for at antallskravet kan fravikes i helt særlige 

tilfeller 
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jf. kap 7 og § 3 (lenken åpnes i nytt vindu) 

 Velg et alternativ 

 Enig 

 Uenig 
 Nullstill 

 Hvor viktig er dette? 

 Viktig 

 Ikke viktig 

 Ingen oppfatning 
 Nullstill 

 Eventuell kommentar 

o 8. Et samfunn må være registrert for å ha krav på tilskudd og for å kunne 

tildeles vigselsrett, jf. kap. 7 og 19 og §§ 3 og 4 og forslag til endring i ekteskapsloven § 

12 første ledd. 

jf. kap. 7 og 19 og §§ 3 og 4 

forslag til endring i ekteskapsloven § 12 første ledd (lenkene åpnes i nytt vindu) 

 Velg et alternativ 

 Enig 

 Uenig 
 Nullstill 

 Hvor viktig er dette? 

 Viktig 

 Ikke viktig 

 Ingen oppfatning 
 Nullstill 

 Eventuell kommentar 

o 9. Staten skal overta kommunenes finansieringsansvar for tilskudd til 

tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke 
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jf. kap. 13 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu) 

 Velg et alternativ 

 Enig 

 Uenig 
 Nullstill 

 Hvor viktig er dette? 

 Viktig 

 Ikke viktig 

 Ingen oppfatning 
 Nullstill 

 Eventuell kommentar 

o 10. Tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke skal 

beregnes etter antallet medlemmer i samfunnet over 15 år 

jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu) 

 Velg et alternativ 

 Enig 

 Uenig 
 Nullstill 

 Hvor viktig er dette? 

 Viktig 

 Ikke viktig 

 Ingen oppfatning 
 Nullstill 

 Eventuell kommentar 

o 11. Satsen for tilskudd per medlem i tros- og livssynssamfunn utenom Den 

norske kirke skal reguleres årlig i samsvar med endringene i statens tilskudd til Den 

norske kirke 

jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu) 
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 Velg et alternativ 

 Enig 

 Uenig 
 Nullstill 

 Hvor viktig er dette? 

 Viktig 

 Ikke viktig 

 Ingen oppfatning 
 Nullstill 

 Eventuell kommentar 

o 12. Tilskudd til investeringer av Den norske kirkes kirkebygg fra før 1900 

skal ikke inngå i reguleringsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn 

jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu) 

 Velg et alternativ 

 Enig 

 Uenig 
 Nullstill 

 Hvor viktig er dette? 

 Viktig 

 Ikke viktig 

 Ingen oppfatning 
 Nullstill 

 Eventuell kommentar 

o 13. Tilskudd til oppgaver Den norske kirke utfører på vegne av det 

offentlige skal ikke inngå i reguleringsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og 

livssynssamfunn 

jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu) 

 Velg et alternativ 
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 Enig 

 Uenig 
 Nullstill 

 Hvor viktig er dette? 

 Viktig 

 Ikke viktig 

 Ingen oppfatning 
 Nullstill 

 Eventuell kommentar 

o 14. Tilskudd til utgifter som følger av Den norske kirkes særlige stilling 

skal ikke inngå i reguleringsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn 

jf. kap. 14 og § 4 (lenken åpnes i nytt vindu) 

 Velg et alternativ 

 Enig 

 Uenig 
 Nullstill 

 Hvor viktig er dette? 

 Viktig 

 Ikke viktig 

 Ingen oppfatning 
 Nullstill 

 Eventuell kommentar 

o 15. Samfunn skal kunne nektes tilskudd dersom de mottar bidrag fra 

stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet 

jf. kap. 15 og § 6 (lenken åpnes i nytt vindu) 

 Velg et alternativ 

 Enig 
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 Uenig 
 Nullstill 

 Hvor viktig er dette? 

 Viktig 

 Ikke viktig 

 Ingen oppfatning 
 Nullstill 

 Eventuell kommentar 

o 16. Det skal overlates til fylkesmannen å treffe vedtak om registrering og 

tilskudd etter loven og å føre tilsyn med virksomheten 

jf. kap. 17 og § 7 (lenken åpnes i nytt vindu) 

 Velg et alternativ 

 Enig 

 Uenig 
 Nullstill 

 Hvor viktig er dette? 

 Viktig 

 Ikke viktig 

 Ingen oppfatning 
 Nullstill 

 Eventuell kommentar 

o 17. Fylkesmannens myndighet etter loven skal kunne ivaretas av ett 

fylkesmannsembete 

jf. kap. 17 og § 7 (lenken åpnes i nytt vindu) 

 Velg et alternativ 

 Enig 

 Uenig 
 Nullstill 
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 Hvor viktig er dette? 

 Viktig 

 Ikke viktig 

 Ingen oppfatning 
 Nullstill 

 Eventuell kommentar 

 Den norske kirke 

o 18. Særskilte bestemmelser som kun retter seg mot Den norske kirke 

(kirkelig rammelov) skal gis i et eget kapittel i den nye trossamfunnsloven 

jf. kap. 8 og §§ 8 – 16 (lenkene åpnes i nytt vindu) 

 Velg et alternativ 

 Enig 

 Uenig 
 Nullstill 

 Hvor viktig er dette? 

 Viktig 

 Ikke viktig 

 Ingen oppfatning 
 Nullstill 

 Eventuell kommentar 

o 19. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette nærmere bestemmelser om 

kirkens organisering, kirkelig inndeling, kirkelige organer og valg til disse 

jf. kap. 8 og §§ 10 og 11 (lenkene åpnes i nytt vindu) 

 Velg et alternativ 

 Enig 

 Uenig 
 Nullstill 

342 av 521

https://nettsteder.regjeringen.no/nytrossamfunnslov/dss-wp-hearing-answr/meloy-kirkelige-fellesrad/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat/id2573051/sec8
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat/id2573051/sec24#id0571
https://nettsteder.regjeringen.no/nytrossamfunnslov/dss-wp-hearing-answr/meloy-kirkelige-fellesrad/
https://nettsteder.regjeringen.no/nytrossamfunnslov/dss-wp-hearing-answr/meloy-kirkelige-fellesrad/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat/id2573051/sec8
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat/id2573051/sec24#id0574
https://nettsteder.regjeringen.no/nytrossamfunnslov/dss-wp-hearing-answr/meloy-kirkelige-fellesrad/


 Hvor viktig er dette? 

 Viktig 

 Ikke viktig 

 Ingen oppfatning 
 Nullstill 

 Eventuell kommentar 

o 20. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette bestemmelser om 

kirkebygg 

jf. kap. 8 og § 13 (lenken åpnes i nytt vindu) 

 Velg et alternativ 

 Enig 

 Uenig 
 Nullstill 

 Hvor viktig er dette? 

 Viktig 

 Ikke viktig 

 Ingen oppfatning 
 Nullstill 

 Eventuell kommentar 

o 21. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette bestemmelser om, og med 

hvilke unntak og særregler, forvaltningsloven, offentlighetsloven og arkivloven skal 

gjelde for kirken 

jf. kap. 8 og § 16 (lenken åpnes i nytt vindu) 

 Velg et alternativ 

 Enig 

 Uenig 
 Nullstill 

 Hvor viktig er dette? 
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 Viktig 

 Ikke viktig 

 Ingen oppfatning 
 Nullstill 

 Eventuell kommentar 

o 22. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette om medlemmer av kirken 

skal betale medlemskontingent 

jf. kap. 10 og § 12 (lenken åpnes i nytt vindu) 

 Velg et alternativ 

 Enig 

 Uenig 
 Nullstill 

 Hvor viktig er dette? 

 Viktig 

 Ikke viktig 

 Ingen oppfatning 
 Nullstill 

 Eventuell kommentar 

o 23. Bestemmelsene om at soknet og Den norske kirke er selvstendige 

rettssubjekter skal videreføres 

jf. kap. 8 og § 9 (lenken åpnes i nytt vindu) 

 Velg et alternativ 

 Enig 

 Uenig 
 Nullstill 

 Hvor viktig er dette? 

 Viktig 
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 Ikke viktig 

 Ingen oppfatning 
 Nullstill 

 Eventuell kommentar 

o 24. Mener du at Den norske kirke skal finansieres ved at a) Dagens 

økonomiske oppgavefordeling mellom staten og kommunene føres videre, eller b) Staten 

skal overta det ansvaret kommunene i dag har for finansiering av den lokale kirke? 

jf. kap. 9 og § 12 (lenken åpnes i nytt vindu) 

 Velg et alternativ 

 a) Dagens økonomiske oppgavefordeling mellom staten og 

kommunene føres videre. 

 b) Staten skal overta det ansvaret kommunene i dag har for 

finansiering av den lokale kirke. 
 Nullstill 

 Hvor viktig er dette? 

 Viktig 

 Ikke viktig 

 Ingen oppfatning 
 Nullstill 

 Eventuell kommentar: I Flora kommune set vi pris på det lokale nivået sin 

kompetanse og trur at kunnskapen lokalt har mykje for seg, for legitimitet og rette tenester. 

 Vigselsrett, gravplassdrift og andre spørsmål 

o 25. Vigselsrett for tros- og livssynssamfunn skal videreføres, jf. kap. 19 og 

forslag til endringer i ekteskapsloven §§ 12 og 13. 

jf. kap. 19 

forslag til endringer i ekteskapsloven §§ 12 og 13 (lenkene åpnes i nytt vindu) 

 Velg et alternativ 

 Enig 

 Uenig 
 Nullstill 
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 Hvor viktig er dette? 

 Viktig 

 Ikke viktig 

 Ingen oppfatning 
 Nullstill 

 Eventuell kommentar 

o 26. Den lokale kirkes ansvar for gravplassdrift og –forvaltning skal 

videreføres som normalordning, jf. kap. 22 og forslag til endringer i gravferdsloven § 23. 

jf. kap. 22 

forslag til endringer i gravferdsloven § 23 (lenken åpnes i nytt vindu) 

 Velg et alternativ 

 Enig 

 Uenig 
 Nullstill 

 Hvor viktig er dette? 

 Viktig 

 Ikke viktig 

 Ingen oppfatning 
 Nullstill 

 Eventuell kommentar 

o 27. Fylkesmannen skal etter søknad fra kommunen kunne treffe vedtak 

om overføring av gravplassansvaret til kommunen, jf. kap. 22 og forslag til endringer i 

gravferdsloven § 23. 

jf. kap. 22 

forslag til endringer i gravferdsloven § 23 (lenken åpnes i nytt vindu) 

 Velg et alternativ 

 Enig 

 Uenig 
 Nullstill 
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 Hvor viktig er dette? 

 Viktig 

 Ikke viktig 

 Ingen oppfatning 
 Nullstill 

 Eventuell kommentar 

o 28. Det ansvaret bispedømmerådet har etter gjeldende gravferdslov, skal 

overføres til de enkelte fylkesmenn, jf. kap. 22 og forslag til endringer i gravferdsloven 

§§ 4, 21 og 24 

jf. kap. 22 

forslag til endringer i gravferdsloven §§ 4, 21 og 24 (lenkene åpnes i nytt vindu) 

 Velg et alternativ 

 Enig 

 Uenig 
 Nullstill 

 Hvor viktig er dette? 

 Viktig 

 Ikke viktig 

 Ingen oppfatning 
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Rullering av handlingsprogram for idrettanlegg og prioritering av 
spelemiddelsøknadar 

Framlegg til vedtak: 
1. Anlegget Elektroniske skyteskiver, blir tatt inn i handlignsprogram for ordinære anlegg.
2. Handlingsprogram for ordinære anlegg blir vedtatt slik det ligg føre.
3. Handlingsprogram for nærmijøanlegg blir vedtatt slik det ligg føre.
4. Prioriteringane i handlingsprogramma ligg til grunn for prioritert liste over

spelemiddelsøknadar.

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 
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Saksopplysingar: 
Kva saka gjeld: 
Handlingsprogram for ordinære anlegg og handlingsprogram for nærmiljøanlegg kan rullerast kvart år. 
Programma viser kommunen si prioritering av utbygging av anlegg innan idrett og friluftsliv i 
perioden 2016-2019. Flora kommune skal også vedta ei prioritert liste over spelemiddelsøknadar kvart 
år. Tilsaman dannar handlingsprogramma og prioritert liste grunnlaget for fylket sin fordeling av 
spelemidlar.  

I denne saka ber rådmannen om at Levekårsutvalet vedtar rulleringa av handlingsprogramma, samt gir 
rådmannen fullmakt til å foreta ei oppstilling av prioriterte søknadar. Prioriteringa av søknadane blir 
gjort med utgangspunkt i den prioriteringa som ligg til grunn i handlingsprogramma og dei søknadane 
som er formelt i orden.  

Levekårsutvalet blir også bedt om å ta stilling til om ein skal ta inn eit nytt anlegg i handlingsprogram 
for ordinære anlegg. Dette gjeld elektroniske skyteskiver til innandørsanlegget på Brandsøy skule og 
grendahus.  

Innleiing: 
Kommuneplanen sin samfunnsedel er ein styringsreiskap, som saman med handlingsprogrammet skal 
sikre målretta utbygging av anlegg. Vi har tre handlingsprogram; handlingsprogram for ordinære 
anlegg, handlingsprogram for nærmiljøanlegg og eit uprioritert langtidsprogram. Handlingsprogram 
for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg, gir anlegg for idrett og fysisk aktivitet rett til å søke 
tilskotsordninga til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar). Det uprioriterte 
langtidsprogrammet viser behov for utbygging av anlegg i eit tiårs perspektiv.  

Handlingsprogram for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg, samt langtidsprogrammet, blei revidert i 
2016, og er knytt opp mot målsettingar i kommuneplanen sin samfunnsdel. Kvart år kan kommunen 
rullere handlingsprogramma. Det betyr at anlegg som er tildelt spelemidlar skal takast ut av 
programmet, og søknadsbeløp og forventa søknadsår oppdaterast.  

I reviderte retningslinjer om kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (frå nov.2015), står 
det; "Rullering kan innebære endringer i prioriteringer, og anlegg frå planens langsiktige del kan 
overføres til handlingsprogrammet. Rullering av handlingsprogrammet skal gjennomføres med 
medvirkning av aktuelle brukergrupper og politisk vedtak." Vidare står det under punkt 5.5 om 
revisjon av planen; " Revisjon skal normalt gjennomføres en gang i hver planperiode. Når det oppstår 
behov for å gjøre vesentlige endringer av planen, skal dette behandles på same måte som revisjon av 
planen (for eksempel at helt nye større anlegg, eller anlegg som ikkje er i samsvar med planens 
målsettinger, tas inn.)  

Vurdering: 
I 2017 er det komme inn totalt 28 søknadar. Fordelt på 20 ordinære søknadar og 8 nærmiljøanlegg. 
Følgande anlegg blir tatt ut av planen:  

· lager, møterom og garderober Florø seilforening 
· Knattekross, Flora motorsportsklubb 
· Brandsøyåsen 4 
· Sandhandball, FSK handball 
· Hinderløype på Eikefjord skule  
· Brandsøy motorikkpark, Brandsøy skule 
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Dagsturhytte og hoppegrop/60 m på Eikefjord skule fekk tildeling i 2017, men søker igjen for å få 
tildeling av heile beløpet. Vidare blir rehabilitering av kunstgrasbane ved Florø idrettssenter tatt ut av 
handlingsprogrammet, då denne er skifta utan spelemidlar.  

Totalt fekk anlegg i Flora kommune tildeling på kr 4,8 mill i 2017.  

Brandsøy skytterlag har bedt om at elektroniske skyteskiver blir tatt inn i handlingsprogram for 
ordinære anlegg. Rådmannen vurderer at dette er eit mindre anlegg, som kan reknast som ei 
rehabilitering / utbetring av eksisterande anlegg. Det samsvarer med planen sin målsetting om å 
rehabilitere eksisterande anlegg. Med bakgrunn i størrelse og det faktum at det stettar målsettinga kan 
dette ikkje reknast som ei vesentlig endring. Rådmannen ber derfor om at anlegget blir rullert inn i 
handlingsprogrammet, sjølv om det ikkje ligg i langtidsprogrammet.   

Vidare er det fire nye anlegg. Dette er Golfanlegg i Brandsøya, 2 søknadar knytt til skateanlegget, 
samt søknad til rehabilitering av grasbanen på Florø satdion. Anlegga er vurdert i vedlegg.  

Rådmannen peikar på at det kan komme fleire nye søknadar i løpet av hausten. Desse blir evt lagt inn 
utan kommunal prioritering. Det kan vere gunstig å få inn søknadar med store kostnadar og 
søknadsbeløp så tidlig som mogleg, då desse vil vere med på å auke total tildeling i fylket. Døme på 
anlegg som kan vere aktuelle å få sendt inn før 15. januar er; flomlysanlegg på Florø stadion, 
servicebygg på Sørstrand, Storhall ved Litlevatn. Søknadane er pr i dag ikkje levert, og det er usikkert 
om dei vil vere klare i løpet av hausten.  

Flora idrettsråd får denne saka til uttale i forkant av ferdigstilling. Evt uttale blir lagt ved saka.  

Økonomiske konsekvensar: 
Denne saka har ingen direkte økonomiske konsekvensar. Anlegg som krev kommunal finansiering, 
føreset eige vedtak.  

Miljømessige konsekvensar: 
Denne saka ha ringen direkte miljømessige konsekvensar. Bygging av anlegg må følgje lover og reglar 
på området, og meldast opp som byggesak på vanleg måte.  

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: 
 

 
 
 
 
32T 
vurdering av søknadar 2017 
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Vurdering av spelemiddelsøknadar 
OA: ordinære anlegg, NA: Nærmiljøanlegg 

Frå  Samandrag Administrativ vurdering Prioritering  

Ordinære anlegg 
Grovastøylen klubbhus Søknadane gjeld tre anleggseiningar 

i same bygg på skyteanlegget på 
Grovastøylen.  

Skyteanlegga har no fått tildeling gjennom regional 
plan. Resterande anlegg får si tildeling gjennom 
kommunal prioritering. Anlegga søkte første gong i 
2011, og ligg no for tur for tildeling. Søknadane er 
formelt i orden. 

1 

Grovastøylen lager og driftseining 2 

Grovastøylen garderobe 3 

Florø stadion – rehabilitering 
løpedekket 

Flora kommune er søkar. Og desse 
er knytt til det prosjektet som blei 
gjennomført på Florø stadion i 
2015/2016 

Søkte første gong i 2014. Søknadane er formelt i 
orden. 

4 

Florø stadion – utviding til 8 
løpebaner 

5 

Motorsportsanlegg – varmestoge Flora motorsportsklubb søker 
midlar til varmestoge samt lager og 
verkstad knytt til sitt anlegg på 
Grov.  

Søkte første gong i 2015. Ingen endringar i søknaden. 
Søknadane er formelt i orden.  

6 

Motorsportsanlegg – lager/verkstad 7 

Motorsportsanlegg – trailbane Forventa byggestart i 2019. Søkte første gong i 2015. Anlegget styrast gjennom 
regional plan. Søknaden er formelt i orden 

8 

EBU – fleribrukshall Flora kommune er søkar til desse 
fire delane av fleirbrukhallen i 
Eikefjord.  

Søkte første gong i 2015. Søknaden knytt til 
fleirbrukshallen blir styrt av regional plan, resterande 
anleggseiningar blir styrt gjennom kommunal plan. 
Søknadane er formelt i orden.   

9 

EBU – styrkerom 10 

EBU – klubbhus 11 

EBU – lager 12 

Brandsøyåsen  Ein til to søknadar knytt til 
resterande arbeid i Brandsøyåsen. 
Den eine gjeld lyssetting av sti 
mellom Krokane og Torvmyrane.  

Søkte første gongi 2016, men hadde manglar i 
søknaden. Regional plan gir støtte til friluftsanlegg 
føste søknadsår forutsatt godkjent søknad. Søknadane 
er no formelt i orden.  

13 

Bransøyåsen , lys 14 

Dagsturhytte Det er behov for ei fornya søknad 
på dagsturhytte, då det er auka 
kostnadar mellom anna dugnad.  

Dagturhytte fekk tildeling i 2017. Ein søker no med ei 
auka kostnadsramme, for å få ut resterande tilskot. 
Dagsturhytta er eit friluftstiltak, og får dermed 

15 

351 av 521



2 

 

prioritet gjennom regional plan. Søknaden er ikkje 
ferdig.  

Brandsøy – golfanlegg – 6 hullsbane Flora golfklubb søker spelemidlar til 
ferdigstilling og oppgradering av 
anlegget sitt i Brandsøya. Anlegget 
vil få ei fullverdig godkjent status 
som 6 hullsbane.  

Klubben starta arbeidet med å søke spelemidlar i 2010. 
Arbeidet har imidlertid stått i stampe pga manglande 
tinglysing av avtale om rett til bruk av grunn. Dette ser 
ut til å løyse seg no, og golfklubben vil få godkjent 
søknad. Søknaden blir rekna som ny i 2017.  

16 

Skatepark ved Florahallen Flora kommune er søkar av tilskot 
til skatepark, med tilhøyrande 
lysanlegg.  

Søker første gong i 2017. Søknaden er ikkje ferdig, men 
forventa formelt i orden.  

17 

Skatepark ved Florahallen – lysanlegg 18 

Florø stadion – rehabilitering av 
grasbane  

Flora kommune søker tilskot til 
rehabilitering av grasbanen.  

Det er gjennomført rehabilitering av grasbanen, 
mellom anna slissedrenering og utjamning av sig midt 
på banen. Søker første gong i 2017. Søknaden er ikkje 
ferdig, men forventa formelt i orden.  

19 

Elektroniske skyteskiver – Brandsøy 
skule og grendahus 

Brandsøy skyttarlag søker 
spelemidlar til elektroniske 
skyteskiver til sin miniatyrskytebane 
på Brandsøy skule og grendahus. 
Skyttarlaget peikar på aukande 
interesse for skyting, og potensialet 
for auka rekgruttering. Det vil bli 
enklare og tryggare for 
instruktørane og kjekkare for 
skytterane.    

Anlegget ligg ikkje inne handlingsprogrammet for 
ordinære anlegg, og må evt rullerast inn i programmet. 
Anlegget stettar måla i kommuneplanen om å 
rehabilitere eksisterande anlegg. Rådmannen vurderer 
at dette er eit mindre anlegg og at dette anlegget kan 
rullerast inn i handlingsprogrammet. Søknaden er ny i 
2017. Søknaden er ikkje ferdig, men forventa formelt i 
orden.  

20 

Potensielle søknadar, utan prioritering  

Storhall ved Lillevatn    

Servicehus/lager på Sørstrand    

Flomlysanlegg på Florø stadion     

Nærmiljøanlegg 
EBU - Hoppgrop og 60 m Søknadane er knytt til uteområdet Flora kommune søkte første gong i 2015. Søknaden er 1 
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EBU – ballbane med basketkorg på Eikefjord barne og 
ungdomsskule.  

formelt i orden.  2 

EBU – ballbane med grus 3 

EBU – bordtennisbord 4 

EBU – sandvolleyball 5 

EBU – sykkelsti 6 

Steinhovden nærmijøanlegg – 
ballbinge 

Steinhovden nærmiljøanlegg er 
knytt opp til skulen og er eit 
samarbeid mellom skulen, FAU og 
grendalaget. Det blir planlagt tre 
delar, som blir delt opp i to til tre 
spelemiddelsøknadar. Den eine 
delen er ein ballbinge. Vidare er det 
planlagt ei skaterampe og 
aktivitetssone/klatresone.  

Flora kommune, ved skulen, søkte første gong i 2016 
på første del av anlegget. Første byggetrinn er starta. 
Ein søker no til del to/tre. Søknaden knytt til ballbingen 
er formelt i orden. Søknaden på resterande anlegg er 
ikkje ferdig handsama, men forventa formelt i orden.  

7 

Steinhovden nærmiljøanlegg - 
aktivitetsanlegg 

8 
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Handlingsprogram - ORDINÆRE anlegg for idrett og friluftsliv i Flora kommune  

2016-2019 rullering 2017

Alle tal i heile 1 000 

søk.år viser året søker legg inn søknaden første gong. 

Prosjekt (i prioritert rekkef.) søk drift SM 2019 Sum 

nr år anslag Kom. Priv. Kom. Priv. kom Priv Kom. Priv 

1 Grovastøylen - klubbhus 2011 90 1000 2687 3687

2 Grovastøylen - lager og driftsenhet 2011 90 1000 2056 3056

3 Grovastøylen - garderobe 2011 90 998 1996 2994

4 Florø stadion - rehabilitering løpedekket 2014 1000 2867 3867

5 Florø stadion - utviding til 8.løpebaner 2014 1000 4158 5158

6 Motorsportsanlegg - varmestoge 2015 721 1398 2119

7 Motorsportsanlegg - lager/verkstad 2015 966 2016 2982

8 Motorsportsanlegg - Trailbane* 2015 300 1000 2032 3032

9 EBU - fleirbrukshall* 2015 7000 14000 21000

10 EBU - styrkerom 2015 700 3893 4593

11 EBU - Klubbhus 2015 666 1331 1997

12 EBU - lager 2015 433 866 1299

13 Sørstrand folkepark - servicebygg 2016 1000 2000 3000

14 Sørstrand folkepark -  lager 2016 1000 2000 3000

15 Sørstrand Folkepark, tursti 2016 25 1000 1000 2000

16 Brandsøyåsen 3 2016 1000 1000 2000

17 Lysanlegg, Brandsøyåsen 3 2016 500 1000 1500

18 Dagsturhytte 2016 200 400 600

19 Eikefjord sentrum, turstier Sørmarka 2018 300 300 600

20 Motorsportsanlegg - cross Mxbane* 2018 1000 2000 3000

21 Motorsportsanlegg - Crosskart bane* 2018 1000 2000 3000

22 Brandsøy - Golfanlegg - 6 hullsbane 2017 132 700 2000 2700

23 Rehabilitering Florahallen 2018 300 3000 9000 12000

24 Havhesten - universell utforming* 2018 1000 5500 6500

25 Havhesten - aktivitesrom 2018 2400 4800 7200

26 Havhesten - garderober 2018 500 5500 6000

27 Skatepark ved Florahallen 2017 88 2000 4000 6000

28 skatepark ved Florahallen - lys 2017 100 300 400

29 Florø stadion , rehabilitering grasbane 2017 200 400 600

30 Florø stadion, flomlysanlegg 2017 700 3550 4250

31 Florø stadion, Universell utforming / sanitæranlegg 2018 1000 5000 6000

32 Agilitybane 2018 700 1400 2100

33 Motorsportsanlegg - Supermotard bane* 2019 1000 2000 3000

34 Motorsportsanlegg - lysanlegg 2019 700 1400 2100

35 motorsportsanlegg - brygger 2019 700 1400 2100

36 Fullskala fotballhall* 2018 12000 54000 56000 122000

37 Fotballhall, lager 2018 1000 2000 3000

38 Florø Barneskole, fleirbrukshall* 2018 7000 20000 27000

39 Florø Barneskole, lager til fleirbrukshall 2018 1000 2000 3000

40 Lillevatn, tursti rundt vatnet 2018 1000 1000 2000

41 Dagsturhytte 2 2019 200 200 200 600

42 Eikefjord stadion, rehabilitering kunstgrasbane* 2019 1000 2000 3000

43 Lilleåsen - tursti over åsen 2019 1000 1000 2000

44 Standal skule/grendahus, universell utforming gymsal 2019 1000 1000 2000

45 elektroniska skyteskiver, Brandsøy skule og grendahus 2017 111 221 332

Sum ordinære anlegg 1115 63495 38815 12485 33750 7400 79000 60800 3200 1200 300145

kommunal finansiering, føreset eige vedtak i bystyret. 

raud markering = har søkt spelemidlar

* tildeling blir styrt gjennom regional plan

2016 2017 2018
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Handlingsprogram - NÆRMILJØ  i Flora kommune  
2016 - 2019

Alle tal i heile 1 000 Kommunal finansiering, føreset eige vedtak i bystyret. 

Nr Prosjekt (i prioritert rekkef.) søk drift SM 2019

år Kom. Priv. Kom. Priv. Kom. Priv. Kom. Priv. Sum 

1 EBU - hoppegrop og 60 m 2015 50 50 100

2 EBU - ballbane med basketkorg 2015 275 275 550

3 EBU - ballbane med grus 2015 300 300 600

4 EBU - bordtennisbord 2015 35 35 70

5 EBU - sandvolleyball 2015 150 150 300
6 EBU - sykkelsti 2015 150 150 300
7 Steinhovden nærmiljøanlegg, ballbane 2016 300 300 600
8 Steinhovden nærmiljøanlegg, aktivitetsanlegg 2017 300 300 600
9 Storevatn - barneskulen - tursti 2017 8 300 300 600

10 Krokane skule, utvikling uteområdet 2018 8 300 300 600
11 Stavang skule, utvikling uteområdet 2018 300 300 600
12 Florø idrettspark (sentralidrettsanl.) - aktivitetsanlegg 2019 10 300 300 600
13 Knapstadmarka tursti 2019 300 300 600
14 Sørstrand folkepark - aktivitetsområde (fleire småanlegg) 2019 300 300 600

Sum nærmiljøanlegg 26 3310 1510 0 300 0 600 0 900 0 6620

Garderobeanlegg Humlestølen

Utviding av skiløype på Humlestølen

2016 2017 2018

Solheim skule - utvikling uteområdet

miniatyrskytebane - del av anna utbygging 

Sørstrand folkepark - tursti Sørstrand - Kystmuseet

Havreneset - nærmiljøanlegg

Langtidsprogram ordinære anlegg og nærmiljøanlegg

Krokane skule, kunstgrasbane liten

Knapstadmarka, kunstgrasbane liten

Innandørs tennisbane, badminton, bordtennis, squash

Pump -track, Down hill - sykkelanlegg

Alternativ bruk av idrettssenteret 
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Saksframlegg 

Saksnr Utvalg Type Dato 
052/17 Levekårsutvalet PS 14.11.2017 

Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID 
Roald Leivestad K1 - 130, K2 - C00 17/1565 

Høyringsfråsegn Planprogram Regional plan for kultur 

Framlegg til vedtak: 
Flora kommune ber om at kystkulturen framhevast som viktig for identitet og omdømme i regionen, 
og at samarbeid og samspel med frivillig sektor er ein nøkkel for å nå målet om mangfald og 
inkludering. 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 
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Saksopplysingar: 
Kva saka gjeld: 
Planprogrammet legg til grunn at regional plan for kultur skal ha kultur for alle somoverordna mål. 
Planen skal handle om korleis kulturfeltet kan bidra til å skape gode lokalsamfunn og legg vekt på 
betydinga av å nytte og vidareutvikle kulturelle kraftsenter i fylket. 
To hovudtema er peika ut: Under det første, kulturelle ressursar og verdiskaping, vil planen dreie seg 
om kulturell infrastruktur, kulturarv og produksjon og formidling av kunst og kultur.  Ei viktig 
problemstilling her er òg korleis vi i større grad kan få ring verknader av fyrtårna på kulturfeltet og 
gjennom dei stimulere til ny aktivitet. 
 
Hovudtemaet deltaking og oppleving handlar om korleis vi kan målrette arbeidet for å nå prioriterte 
målgrupper. Å leggje til rette for tidlegengasjement er grunnleggande for å gi alle barn og unge 
reelle moglegheit til å delta i kulturaktivitetar. Planen vil vidare ha som tilnærming at ulikskap er 
ein ressurs som bidreg til mangfald og fellesskap. 
 
I planprosessen skal aktørar frå frivillig, offentleg og privat sektor involverast gjennomstyringsgruppa 
og arbeidsgrupper, dialogmøte, konferansar og formelle høyringar. Det vil bli lagt vekt på å få innspel 
også frå politikarane i kommunane og å sikre tilknyting til aktuelle FoU-miljø. 
Planperioden blir foreslått å vere frå 2019 til 2027, og det vil bli utarbeidd fireårige handlingsprogram 
og årlege handlingsplanar. 

Innleiing: 
Regional plan for kultur avløyser K lturstrategi for Sogn og Fjordane 2015-2018. 
Regional plan for kultur heng tett saman medRegional plan for fysisk aktivit t, idrett og friluftsliv 
2016-2019 og Regional plan for folkehelse 2015-2025. I vidare arbeidet med planen vil vi vurdere å 
integrere desse planane i regional plan for kultur. Vedteken festivalstrategi er føreset å bli ein del av 
regional plan for kultur. 
 
Generelt er det viktig å sikre kontakt mellom parallelle planprosessar, til dømes mellom kulturplanen 
og Strategi for senterstruktur og tettstadutvikling. Tema knytte til kulturell og kreativ næring (KKN) 
bør takast opp gjennom revisjonen av Regional plan for verdiskaping 
Det vil i planarbeidet vere interessant å sjå på dei andre vestlandsfylka si tilnærming til regionalt 
kulturarbeid. Særleg relevant er Hordaland fylkeskommune sin regionale plan for kultur 2015 -2025. 
 
I planarbeidet blir det viktig å ta omsyn til rammer fastsette i kommunale planar og retningslinjer. 
Regional plan for kultur vil i neste omgang gi føringar når fylkeskommunen gir uttale om kommunale 
planstrategiar og planar. 

Vurdering: 
Fylkesutvalet er politisk styringsgruppe for regional plan for kultur. Utvalet gjer vedtak om utlegging 
av planprogram og plan, og tilrår endeleg plan for fylkestinget. Planutvalet er politisk 
drøftingsgruppe, og Hovudutval for næring og kultur politisk referansegruppe. 
Fylkesrådmannen står for overordna administrativ leiing av planprosessen. Arbeidet er organisert 
som eit prosjekt der vi nyttar tilnærma PLP (prosjektleiarprosessen) som metode. 
Administrativ styringsgruppe er samansett av representantar for forvaltningsnivå, institusjonar og 
organisasjonar som regional plan for kultur vil ha betyding for, og som difor skal ha ei sentral rolle i 
utforminga av planen: kommunane, kulturinstitusjonane, frivillig sektor og Ungdomspolitisk utval. 
Medlemer i gruppa Terje Hegghei m, Gerd Fløde Bjørlo, Anita Nordheim, Åge Avedal, Hilde 
Bjørkum, 
Njål Hopen Eliasson og Jan Heggheim (leiar). 
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Økonomiske konsekvensar: 
 

Miljømessige konsekvensar: 
 

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: 
 

 
 
 
 
32T 
Høyring - planprogram regional plan for kultur 
Regional plan for kultur - høyring planprogram 
PLANPROGRAM REGIONAL PLAN FOR KULTUR, SEPTEMBER 2017.PDF 
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Høyring – Planprogram for Regional plan for kultur 
 
Sogn og Fjordane fylkeskommune har no lagt planprogram for regional plan for kultur. Fristen for å 
kome med innspel og merknader er 1. desember 2017. 
 
Planprogrammet er ein plan for det vidare arbeidet med regional plan for kultur, med framlegg til 
mål, plantema, organisering og framdrift. Planprogrammet foreslår kultur for alle som overordna mål 
for kulturplanen. Planen skal handle om korleis kulturfeltet kan bidra til å skape gode 
lokalsamfunn og legg vekt på betydinga av å utnytte og vidareutvikle kulturelle kraftsenter i fylket. 
 
To hovudtema 
Planprogrammet peikar to hovudtema i regional plan for kultur: 
 
1. Kulturelle ressursar og verdiskaping 
Her vil planen dreie seg om kulturell infrastruktur, kulturarv og produksjon og formidling av kunst og 
kultur. Ei viktig problemstilling er korleis vi i større grad kan få ringverknader av fyrtårna på 
kulturfeltet og gjennom dei stimulere til ny aktivitet. 
 
2. Deltaking og oppleving 
Her handlar det om korleis vi kan målrette arbeidet for å nå prioriterte målgrupper. Å leggje til rette 
for tidleg engasjement er grunnleggande for å gi alle barn og unge reelle moglegheiter til å delta i 
kulturaktivitetar. Planen vil vidare ha som tilnærming at ulikskap er ein ressurs som bidreg til 
mangfald og fellesskap. 
 
Planperioden blir foreslått å vere frå 2019 til 2027. 
 
Inviterer til aktiv deltaking 
Regional plan for kultur er ikkje ein rein fylkeskommunal plan, men ein plan som vil ha betyding for 
kommunane, statlege institusjonar på regionalt nivå, kulturinstitusjonane, frivillig sektor, 
profesjonelle aktørar og andre. 
 
Fylkeskommunen inviterer til aktiv deltaking i planprosessen frå alle med interesse for kulturfeltet i 
Sogn og Fjordane. 
 
Les meir om regional plan for kultur og prosessen så langt her. 
 
Høyringsdokument 
 
Planprogram for regional plan for kultur 
 
Innspel og merknadar kan sendast anten på e-post til post@sfj.no (skriv e-sak 17/7812 i emnefeltet) 
eller via eit skjema på heimesida til fylkeskommunen.  
 
For meir informasjon 
Siri Ingvaldsen  
fylkesbiblioteksjef 
siri.ingvaldsen@sfj.no 
57 63 79 58 
907 89 828 
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Besøk s adresse : Postadresse : E - post:
post.fylkesbiblioteket@sfj.no

Telefon:
57721880

Bankgiro:
4212 02 02000

Storehagen 1B Postboks 173
6801 FØRDE

Heimeside:
www.sfj.no

Org.nr :
NO 941 388 841 MVA

Fylkesbiblioteket

Sakshandsamar:
Siri Ingvaldsen

E - post: Siri.Ingvaldsen@sfj.no
Tlf . : 90789828

Vår ref.
Sak nr.: 17 / 7812 - 1

Gje alltid opp vår ref. ved kontakt

Internt l.nr.
37152 / 17

Dykkar ref.

Dato
FØRDE , 03.10.2017

Adresseliste
Høyring planprogram

Regional plan for kultur - høyring planprogram

Vedlagt planprogram re gional plan for kultur – høyringsutkast.

Høyringsfristen er 1. desember 2017.

Innspel og merknader kan sendast via dette skjemaet:
http: //www.sfj.no/hoeyringar.351505.nn.html eller på e - post til post@sfj.no .

Meir informasjon om arbeidet med planen finn de på fylkeskommunen si nettside:
http: //www.sfj.no/regional - plan - for - kultur.422941.nn.html

Med helsing

Siri Ingvaldsen
F ylkesbiblioteksjef /prosjektleiar regional plan fo r kultur

Brevet er elektronisk godkjent og er utan underskrift

Vedlegg:
Planprogram re gional plan for kultur, høyringsutkast september 2017

Mottakar (ar)
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Askvoll kommune Postboks 174 6988 ASKVOLL
Aurland kommune Vangen 1 5745 AURLAND
Balestrand kommune Kong Beles veg 20 Rådhuset 6899 BALESTRAND
Bremanger kommune Postboks 104 6723 SVELGEN
Eid kommune Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID
Fjaler kommune Postboks 54 6961 DALE I SUNNFJORD
Flora kommune Postboks 264 6900 FLORØ
Førde kommune Postboks 338 6802 FØRDE
Gaular kommune Vadheimsvegen 15 6973 SANDE I SUNNFJORD
Gloppen kommune Grandavegen 9 6823 SANDANE
Gulen kommune Eivindvikvegen 1119 5966 EIVINDVIK
Hornindal kommune Postboks 24 6761 HORNINDAL
Hyllestad kommune Kommunehuset 6957 HYLLESTAD
Høyanger kommune August Gunnarskogsgt. 1 6993 HØYANGER
Jølster kommune 6843 SKEI I JØLSTER
Leikanger kommune Skrivarvegen 7 6863 LEIKANGER
Luster kommune Rådhuset 6868 GAUPNE
Lærdal kommune Postboks 83 6886 LÆRDAL
Naustdal kommune Postboks 43 6806 NAUSTDAL
Selje kommune 6740 SELJE
Sogndal Kommune Postboks 153 6856 SOGNDAL
Solund kommune 6924 HARDBAKKE
Stryn komm une Tonningsgata 4 6783 STRYN
Vik kommune Postboks 134 6891 VIK I SOGN
Vågsøy kommune Postboks 294 6701 MÅLØY
Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4 6885 ÅRDALSTANGEN
Sogn og Fjordane Teater Postboks 324 6802 FØRDE
De Heibergske Samlinger/Sogn Folkemuseum 6854 KAUPANGER
Høyanger Industristadsmuseet - Vasskraftmuseet Hydro Aluminium AS Høyanger Metallverk
Postboks 114 6991 HØYANGER
Kystmuseet i Sogn og Fjordane Postboks 94 6901 FLORØ
Massnes Villmarksmuseum v/ A sbjørn Massnes 6949
Nordfjord Folkemuseum ADMINISTRASJON 6823 SANDANE
Norsk Bremuseum 6848 FJÆRLAND
Norsk Reiselivsmuseum Postboks 64 6898 BALESTRAND
Sogn og Fjordane Kunstmuseum Postboks 663 6804 FØRDE
Sunnfjord Museum Movi ka 6800 FØRDE
Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane Gota 16 6823 SANDANE
Tusenårsstaden Gulatinget Gulen kommune
Stiftinga Opera Nordfjord Postboks 289 6771 NORDFJORDEID
Førde Internasjonale Folkemusikkfestival Postboks 395 6801 FØRDE
Sogn og Fjordane Kunstlag Svein Arne Skuggen Hoff
Jakob Sande Selskapet V/hope Rekneskapskontor AS Postboks 68 6961 DALE I SUNNFJORD
Brak Georgernes Verft 12 5011 BERGEN
Malakoff Rockfestival Postboks 170 6771 NORDFJORDEID
Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane Postboks 140 6801 FØRDE
4h Sogn og Fjordane Postboks 14 6801 FØRDE
Stiftinga Norsk Countrytreff Råd 6827 BREIM
Sogn og Fjordane Husflidslag Igelkjøn 6968 FLEKKE
Teaterfestivalen I Fjaler c/o Ingrid Hansen 6963 DALE I SUNNFJORD
Kinnaspelet Strandgata 43 6905 FLORØ
Stiftelsen Vestnorsk Jazzsenter Georgernes Verft 12 5011 BERGEN
Vestnorsk Filmsenter AS Georgernes Verft 12 5011 BERGEN
Stiftinga Gloppen Musikkfest Valborgkle iva 15 6823 SANDANE
Fortidsminneforeninga i sogn og fjordane
Høgskulen
Ungdomspolitisk utval v/Ole Martini
KFUK - KFUM Sogn og Fjordane
Forbundet Kysten 0157 OSLO
Fylkesmannen I Sogn og Fjordane Njøsvegen 2 6863 LEIKANGER
Nynorsk Kultursentrum Indrehovdevegen 176 6160 HOVDEBYGDA
Framtidsfylket AS Postboks 600 6803 FØRDE
Sogn og Fjordane Idrettskrins Postboks 221 6801 FØRDE
Forum For Natur og Friluftsliv Sogn og Fjordane Sognefjordvegen 40 6863 LEIKANGER
Nmf Nordvest Postboks 2521 6404 MOLDE
Vestlandsutstillingen Eidsvågneset Furulien 21 5101 EIDSVÅGNESET
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Vevringutstillinga co Veronica Standal, Vevring 6817 NAUSTDAL
Stiftinga Utkant Mjømna 202 5978 MJØMNA
KS S ogn og Fjordane
NOKU Sogn og Fjordane
Kulturskulerådet i Sogn og Fjordane
Norsk Bibliotekforening Avdeling Sogn og Fjordane v/ Jorun Systad c/o Førde bibliotek
Angedalsvegen 5 6800 FØRDE
Biletkunstnarane I Sogn og Fjordane - Bksf v/Alvar Melvær Storehagen 1 C 6800 FØRDE
Norske Kunsthandverkere
IMDI
Erlend Haugen Frivillig Sogn og Fjordane 6817 NAUSTDAL
Stiftinga Den Norske Bokbyen 6848 FJÆRLAND
Nynorske litteraturdagar, v/Nærøyfjorden Verdsarvpark
Stiftinga Balejazz Postboks 24 , Kvikne´ s Hotel 6898 BALESTRAND
Stiftinga Målrock Postboks 15 6881 ÅRDALSTANGEN
Sogn og Fjordane Ungdomslag Postboks 30 6801 FØRDE
FFO Sogn og Fjordane
Fylkesrådet for eldre
Fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne
Sogn og Fjordane Mållag Vasset 6940 EIKEFJORD
Sogn og Fjordane Folkemusikklag c/o Ingrid Andersen Heieren Sølvberg 6795 BLAKSÆTER
Visit Fjordky sten AS Strandgata 30 6905 FLORØ
Visit Sognefjord AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL
Visit Nordfjord AS Perhusvegen 24 6783 STRYN
Jenny Hatlelid Holsæter Vollevegen 30 6885 ÅRDALSTANGEN
Kyrkjekontora i Sogn
Kyrkjekontora i Nordfjord
Kyrkjekontora i Sunnfjord
Frivillig Sogn og Fjordane Aase Bruntveit Njøs
Frivillig Sogn og Fjordane Rakel Apneseth
Guro Høyvik , NKA
Eva Kristin Svidal , NKA
Siri Ingvaldsen , FBIB
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1. Innleiing

Planprogrammet legg til grunn at regional plan for kultur skal ha kultur for alle som overordna mål.
Planen skal handle om korleis kulturfeltet kan bidra til å skape gode lokalsamfu nn og legg vekt på
betydinga av å nytte ut og vidareutvikle kulturelle kraftsenter i fylket .

To ho vudtema er peika ut: Under det første, kulturelle ressursar og verdiskaping , vil planen dreie seg
om kulturell infrastruktur, kulturarv og produksjon og formidling av kunst og kultur. Ei viktig
problemstilling her er òg korleis vi i større grad kan få ring verknader av fyrtårna på kulturfeltet og
gjennom dei stimulere til ny aktivite t.

H ovudtemaet deltaking og oppleving handlar om korleis vi kan målrette arbeidet for å nå priori terte
målgruppe r. Å leggje til rette for tidleg engasjement er grunnleggande for å gi alle barn og unge
reell e moglegheit er til å delta i kul turaktivitetar. P lanen vil vidare ha som tilnærming at ulikskap er
ein ressurs som bidreg til mangfald og fellesskap.

I planprosessen skal aktørar frå frivillig, offentleg og privat sektor involv erast gjennom styringsgruppa
og arbeidsgrupper, dialogmøte, konferansar og formelle høyringar. Det vil bli lagt vekt på å få innspel
også frå politikarane i kommunane og å sikre tilknyting til aktuelle FoU - miljø .

Planperioden blir foreslått å vere frå 2019 til 20 27 , og det vil bli utarbeidd fireårige handlingsprogram
og årlege handlingsplanar.

2. Bakgrunn og formål

Fylkestinget vedtok i r egional planstrategi 2016 - 2020 (RPS) at det skal utarbeidast ein regional plan
for kultur. Planprosessen skal gjennomførast i 2017 og 2018, og planen skal gjelde frå 2019.

Planarbeidet skal skje i tråd med Plan - og bygningslova si ne reglar, §§ 8 - 1 til 8 - 4. Lova slår fast at
«Regional plan s kal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig
planl egging og virksomhet i regionen » (Plan - og bygningslova § 8 - 2). Fylkeskommunen sitt mynde til
å utarbeide regionale planar utifrå planstrategien er delegert til fylkesut valet.

Regionale planar omhandlar komplekse saksområde og har krav om breie prosessar med
medverk nad frå mange hald. I planarbeidet må det leggast til rette for samarbeid med kommunane
og statlege regionale styresmakter , og for kulturplanen også med kultu rinstitusjonane, frivillige lag og
organisasjonar og private aktørar.

RPS peikar på følgjande hovudutfordringar for Sogn og Fjordane:

• Globalisering og sentralisering
• Migrasjon og inkludering
• Kvinner, utdanning og arbeidsmarknad
• Verdiskaping og utvikling av kunnskapssamfunnet
• Klimaendringane

Kulturområdet er særskilt nemn t under målbiletet pkt. 5 - 7 som dreier seg om utdanning, inkludering
og folkehelse. Ynskte effektar er m. a. tenester av høg kvalitet, godt omdøme, utjamning av sosiale
skilnader, høg t rivsel og livsmeistring. Sogn og Fjordane skal vere eit attraktivt og godt fylke å bu og
leve i, arbeide i og besøke, og fylket skal ha kulturopplevingar som gir eit rikare liv og byggjer
identiteten vår. Kvin neunderskotet skal reduserast .

Behovet for å ut arbeide ein kulturplan for fylket er i RPS spesifikt grunngi tt mellom anna under
punktet migrasjon og inkludering. Det blir der understreka at arbeidsinnvandrarar, flyktningar og
tilf l yttarar generelt skal oppleve å vere ein del av samfunnslivet der dei bu r, og at kultur - og

365 av 521



3

fritidstilbod som legg til rette for gode møteplassar er viktige bidrag i dette arbeidet.
Fylkeskommunen si rolle er å medverke til eit godt samspel mellom profesjonelle og frivillige aktørar.

Når det gjeld klimaendringane, vil RPS at òg kulturell og kreativ næring skal utfordrast til å bidra til
omstilling.

Generelt vert det avgjerande å sjå alle faktorar som byggjer opp om ein bu - , arbeids - og sørvis region
( BAS - område ) i samanheng i planleggingsprosessen. Utfordringane globalisering og sentralisering og
verdiskaping og utvikling av kunnskapssamfunnet handlar i stor g rad om å skape sterke nok BAS -
område, med variert næringsstruktur og arbeidsmarknad , forhold for å etablere seg, gode skular og
barnehagar , og eit rikt kulturtilbod.

Kulturfeltet vil kunne stimulere til innovasjon og nytenking, kunnskapsdanning, personleg vekst og
trivsel, og til å byggje identitet og samhøyrigheit. Såleis er det relevant å drøfte kulturtem a opp mot
alle utfordringane i regiona l planstrategi.

Ambisjonen for planen må vere å løfte kulturfeltet og gi retning for kulturarbeidet i regionen. Vi må
gjennom planarbeidet skaf fe oss brei oversikt over feltet og identifisere kva vi er gode på og såleis
kan byggje vidare på, og kva område vi har behov for å styrkje. Ei sentral oppgåve blir å finne fram til
regionale satsingsområde som er relevante for kommunane. Gjennom planarbeidet må vi òg peike ut
felt der vi treng vidare arbeid med regionale fagplanar.

Gjennom planprosessen skal vi dessutan førebu oss på å gå inn i ei regionreform. Planen må difor i
nokon grad dreie seg om berøringspunkt og samhandling med Hordaland fylkeskommune. I
p rosessen og ferdig plan må vi halde oss til statlege føringar og nasjonal politikk på kulturområdet.
Det blir viktig å følgje tett arbei det med ny kulturmelding .

Styringsgruppa er oppteken av at planen skal ta opp tema med tiltak på område der partnarskapen
har reell påverk nad. Andre tema, til dømes saker av rikspolitiske dimensjonar, bør løftast som
«politiske problemstillingar». Slike tema kan seinare danne grunnlag for politiske saker der det
regionale nivået sender tydelege synspunkt til sentrale styresmakter.

3. Rammer fo r planarbeidet

Til grunn for planarbeidet ligg plan - og bygningslova og internasjonale, nasjonale, regionale og lokale
føringar. Lover og forskrifter på kulturfeltet, stortingsmeldingar og rapportar gir ramm er for arbeidet.
Utgreiingar, s tatistikk og analysar på utvalde områda vil vere del av kunnskapsgrunnlaget.

3.1 Internasjonale føringar

FN s konvensjon om barnets rettar  ( C onvention on the Rights of the Child , 1989, ratifisert av Noreg
1991) slår fast at barn har rett til kvile, fritid og le ik og til å ta del i kunst og kulturliv. Barn skal ha
ytringsfridom og tanke - , samvits - og religionsfridom. Funksjonshemma barn har rett til å leve eit
fullverdig liv.

FNs konvensjon om rettane til menneske med nedse tt funksjonsevne ( Convention on the Rig hts of
Persons with Disabilities 2006, ratifisert av Noreg 2007) har som hovudformål å sikre personar med
nedsett funksjonsevne like moglegheiter til å re alisere sine menneskerettar, og å bygg je ned hinder
som gjer dette vanskeleg .

UNESCOs konvensjon om v ern og fremje av eit mangfald av kulturuttrykk ( Convention on the
Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions 2005 , ratifisert av Noreg 2006 )
under strekar at eit kulturelt mangf a ld som får utf alde seg i eit klima med demokrati, toleranse, sosial
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rettferd og gjensidig respekt mellom folk og kulturar , er nødvendig for fred og tryggleik på lokalt,
nasjonalt og internasjonalt plan .

UNESCOs konvensjon om vern av verda s kultur -  og naturarv (Convention for the Prot ection of the
World Cultural and Natural Heritage frå 1972, ratifisert a v Noreg 1977) omhandlar vern av den
materielle kulturarven. Konvensjonen er ein global avtale som forpliktar partslanda til å identifisere,
verne, bevare, formidle og overføre til fram tidige generasjoner den del av verdsarven som måtte
finnes på eige territorium. Konvensjonen oppmodar alle land til å fremj e vern av kultur - og naturarv
på generelt grunnlag.

UNESCO s konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven gjennom ( Convention f or the
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003, ratifisert av Noreg i 2006 ), skal sikre bevaring
og respekt for den immateriel le kulturarven. Konvensjonen definerer immateriell kulturarv som
språk, munnle ge tradisjonar og uttrykk, utøvande kunst, sosiale skikkar, ritual og høgtidsfestar,
kunnskap og praksis som gjeld naturen og universet og tradisjonelt hand verk.

UNESCOs folkebibliotekmaniest (The Public Library Manifesto 1994) understrekar at biblioteket er ei
levande kraft for utdanning o g kultur . IFLAs og UNESCOs fleirkulturelle bibliotekmanifest
( IFLA/UNESCO Multicultural Library Manifesto , I nternational F ederation of L ibrary A ssociations and
Institutions 2006, U N E SCO 2009 ) slår fast prinsippa om at biblioteka skal gi informasjo n på rele vante
språk og tilgang til e i t va riert spekter av materiell og tenester .

UNESCOs verdserklæring om arkiv  ( Universal Declaration on Archives, International Council on
Archives 2010, U N E SCO 2011) anerkjenner arkiva som autentisk dokumentasjon og som spegelbilde
av samfunns utviklinga. A rkiv er nødvendige m.a. for å syte for effektivitet, ansvar og transpa rens, for
å etablere i ndividuelt og kollektivt minne og for å forstå fortida og å dokumentere notida.

3.2 Nasjonale føringar

Kulturlova (2007), bibliote klova (19 85), kulturminnelova (1978), arkivlova (1992), åndsverklova
(1961) og opplæringslova (1997) regulerer kvar sine område på kulturfeltet.

Kulturutredningen 2014 gjorde op p status etter kulturpolitikken frå 2005, Kulturløftet 1 og 2.
Utgreiinga viser at det hadde vore omfattande satsing på kulturhus, idrettsanlegg og utvikling av
festival - og eventkulturen i perioden . Samstundes peika utgreiinga på at den kulturelle grunnmuren,
mellom anna folkebiblioteka, kulturskulen og ungdomsklubbane, har sak ka akterut. Utgreiinga tek
difor til orde for eit lokalt kulturløft.

St.meld. nr. 35 ( 2012 - 2013 ) Framtid med f otfeste gir oversikt over status, utviklingstrekk og
utfordringar for kulturminneforvaltninga fram mot 2030. Meldinga set som mål å sikre at eit
representativt utval kulturminne og kulturmiljø vert freda og halde ved like framover. S t.meld. nr. 16
(2004 - 2005) L eve med kulturminner understrekar betydinga av kulturminne og kulturmiljø som
kjelder til kunnskap og opplevingar, for utviklinga av lokals amfunn og for verdiskaping i næringslivet.

Den kulturelle skulesekken har St.meld. nr 8 (2007 - 2008) Kulturell skulesekk for framtida  som
retningsgivande. Her får fylkeskommunane eit særleg ansvar for å tilby kommunane kunst - og
kulturproduksjonar av høg kvalitet.

Biblioteklova vart revidert i 2013, og i føremålsparagrafen er no biblioteket si rolle som møteplass og
formidlings - og debattarena understreka. Nasjonal bibliotekstrategi 2015 - 2018 legg vekt på at
biblioteka i endå større grad enn tidlegare må satse på digitalisering, og framhevar samstundes
formidlings - og møteplassfunksjonen . I  St.meld. nr. 23 (2008 - 2009) Bibliotek – Kunnskapsallmenning,
møtestad og kulturarena i ei digital tid  var m.a. omstilling, demokrati og ytringsfridom tema .

St.meld. nr. 24 (2008 - 2009) Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv  skisserer
ein strategi for å bevare kulturarv og å gjere denne tilgjengeleg for flest mogleg. Meldinga legg til
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grunn at samlingane i arkiv, bibliotek og museum i aukande grad skal formidlast ved bruk av I KT.
St.meld. nr. 7 (2012 - 2013) Arkiv er den første meldinga som femner om det samla arkivfeltet i
statleg, kommunal og privat sektor.

For musea er  St.meld. nr. 49 (2008 - 2009) – Framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling,
fornying retningsgivande. Musea skal forvalte kulturarven og samlingane for ettertida, skaffe ny
kunnskap gjennom forsking, drive formidling tilpassa aktuelle målgrupper og nye medium, og fornye
seg kontinuerleg for å sikre profesjonelle, effek tive og teknologisk oppdaterte verksemder.

St.meld. nr. 10 (2011 – 2012) – Kultur, inkludering og deltaking slår fast at kulturinstitusjonane skal
bidra til at alle innbyggjarar kan delta i kulturlivet på like vilkår. Demokrati, tilhøyrsle og mangfaldige
ku lturutrykk er sentrale punktar.

Frivilligerklæringa frå 2015 trekkjer opp grunnleggjande prinsipp og overordna mål for samspelet
mellom regjering, statlege styresmakter og frivillig sektor. Formålet med erklæringa er å bidra til at
staten fører ein heilsk apleg frivilligpolitikk som skaper føreseielege vilkår for frivillig sektor.

Regjeringa sette våren 2017 i gang arbeidet med ei ny stortingsmelding om kultur. Meldinga skal vere
ferdig i 2019. Signala som kjem i samband med dette arbeidet vil ha betyding for utforming av
kulturplanen for Sogn og Fjordane. Det vart i 2017 òg starta opp arbeid med ei ny melding om
frivilligheit.

3.3 Regionale føringar

Regional plan for kultur avløyser Ku lturstrategi for Sogn og Fjordane 2015 - 20 18 .

Regional plan for kultur heng tett saman med  Regional plan for fysisk aktivite t, idrett og friluftsliv
2016 - 20 19  og  Regional plan for folke helse 2015 - 20 25 . I vidare arbeidet med planen vi vurdere å
integrere desse planane i regional plan for kultur. Vedteken festivalstrategi er føreset t å bli ein del av
regional plan for kultur.

Generelt er det viktig å sikre kontakt mellom parallelle planprosessar, til dømes mellom kulturplanen
og  Strategi for senterstruktur og tettstadutvikling . Tema knytte til kulturell og kreativ næring (KKN)
bør takast opp gjennom revisjonen av  Regional plan for verdiskaping

Det vil i planarbeidet vere interessant å sjå på dei andre vestlandsfylka si tilnærming til regionalt
kulturarbeid. Særleg relevant er Hordaland fylkeskommune sin regionale plan for kultur 201 5 - 2025.

3.4 Lokale føringar

I planarbeidet blir det viktig å ta omsyn til rammer fastsette i kommunale planar og retningslinjer.
Regional plan for kultur vil i neste omgang gi føringar når fylkeskommunen gir uttale om kommunale
planstrategiar og planar.

4. Sta tus

Som del av planarbeidet har vi prøvd å skaffe oss ei oversikt over situasjonen på kulturfeltet i Sogn og
Fjordane. Arbeidet må halde fram, men vi har fått kartlagt ein del særlege styrkar og utfordringar på
kulturfeltet i fylket.

Telemarksforskning har utarbeidd ein særrapport av Norsk kulturindeks 2016 for Sogn og Fjordane
( http://www.sfj.no/regional - plan - for - kultur.422941.nn.html). Sogn og Fjordane blir samanlikna med
fire utvalde fylke: Telemark, Hordaland, Møre og Romsdal og Nord - Trøndelag samt
landsgjennomsnittet.
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Rapporten syner at k ulturskuledekninga i fylket er 47 % høgare enn landsgjennomsnittet , og at DKS i
Sogn og Fjordane er blant dei beste i landet . Det blir gjort m ykj e frivillig arbeid i fylket. Særleg har vi
svært høg d e ltaking i korps og kor. Konserttilbodet er bra, med t al konsertar per innbyggjar over
landsgjennomsnittet . Besøk og utlån ved biblioteka er på linje med landsgjennomsnittet .

Kunstnartettleiken er derimot halvparten av landsgjennomsnittet , og m useumsaktiviteten er r elativt
låg . Også k inotilbod et og scenekunstaktiviteten er avgrensa .

Relevant informasjon finn vi òg i  Ungd ata , ei undersøk ing frå Kompetanse senter Rus - Region Vest
Bergen og Bergensklinikkene om korleis unge i ungdomsskulen og vidaregåande opplæring i S ogn og
Fjordane vurderer nettverk, lokalmiljø, fritidsaktivitetar, skule , framtida m.m.
(http://www.sfj.no/ungdomane - trivst - godt - i - fylket.6010755 - 339466.html). Undersøkinga viser m.a.
at dei fleste ungdommane er nøgde med nærmiljøet sitt og opplever det s om trygt. D ei aller fleste
trivst på skulen, men det er òg nokre som oppgir at dei kvir seg til skuledagen . Ikkje uventa brukar
ungdommane mykje tid foran data - eller TV - skjermen. Ungdommane er optimistiske; 7 av 10 meiner
dei vil få eit godt og lukkeleg liv. Det er flest jenter som trur dei vil ta høgare utdanning.

I dialogmøte med partnarskapen 23.08.17 , med vel 60 deltakarar, vart betydinga av politisk
forankring av planen framheva ( http://www.sfj.no/regional - plan - for - kultur.422941.nn.html). Det vart
peika på at planen må leggje til rette for å vidareutvikle kulturell infrastruktur i fylket, og å byggje
opp kulturarenaer og møteplassar. Vi må satse på kulturelle kraftsenter/fyrtårn og få til
profesjonalisering og eit godt samspel mellom profes jonelle og frivillige. Fleire framheva behovet for
livsløpstenking: Vi må utvikle kulturytarar og - brukarar frå dei er barn, m.a. satse på praktisk -
estetiske fag i skulen og i kulturskulane. Det vart understreka at når vi går mot ei regionreform er det
eks tra viktig å kartleggje og prioritere, å vere klar over kvar vi står og kva vi vil.

I samband med planarbeidet er det henta inn opplysningar frå fagpersonar i fylket på ein del
kulturområde, med spørsmål om kva politiske og faglege føringar som gjeld for deira felt, og om kva
dei ser som utfordringar og utviklingsmoglegheiter. Ein del av informasjonen er innarbeidd i
planprogrammet under føringar og plantema. I det vidare arbeidet med kunnskapsgrunnlaget det
vere naturleg å gå meir i djupna i materialet og greie ut meir der det er nødvendig.

5. Mål

5.1 Overordna mål

Styringsgruppa har sett  kultur for alle  som overordna mål for planen. Alle skal ha reell e høve til å
delta i og bidra til kulturaktivitetar og arbeid og utvikling på kulturfeltet, og alle skal ha tilgang til
kulturopplevingar av høg kvalitet. Målet er i samsvar med kulturlova, §1, som slår fast «offentlege
styresmakters ansvar for å fremja og legg ja til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at
alle kan få høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleva eit mangfald av kulturuttrykk». Kulturlova
definerer kulturverksemd slik:

• å skape, produsere, utøve, formidle og distribuere kunst - og andre kulturuttrykk,
• å verne om, fremje innsikt i og vidareføre kulturarv,
• å delta i kulturaktivitet
• å utvikle kulturfagleg kunnskap og kompetanse

D efinisjon en vert lagt til grunn for arbeidet med kulturplanen.

369 av 521



7

5.2 Hovudmål

To hovudmål er definerte av styringsgruppa:

• Kulturfeltet skal bidra til å skape gode lokalsamfunn.
• Fylket skal ha regionale, nasjonale og internasjonale kraftsenter/fyrtårn.

5.2.1 Kulturfeltet skal bidra til å skape gode lokalsamfunn .

Gode lokalsamfunn handlar om det gode liv i og mellom husa – for alle innbyggjarane i kommunane .
Gjennom planen skal vi leggje til rette for at kultur ka n vere ei aktiv kraft i samfunnsutviklinga . Målet
er å skape ein godt fungerande kulturell infrastruktur, der institusjonar, organisasjonar og private
aktør ar har gode utviklingsmoglegheiter, og der nettverk på tvers, dialog og møteplassar bidreg til
ma ngfald og motverkar utanforskap. Innbyggjarane i fylket skal få oppleve kulturelle verdiar i eige
heimemiljø, både gjennom kulturell eigenaktivitet og gjennom kulturelle verdiar skapte av andre.

5.2.2 Fylket skal ha r egionale, nasjonale og in ternasjonale kraftsenter /fyrtårn .

Sogn og Fjordane har fagmiljø, institusjonar, arrangørar, private aktørar, landskapsområde m.m. som
har nasjonal og internasjonal verdi. Desse er kulturelle kraftsenter eller fyrtårn som gir ringverknader
langt utover eige nærområde. Det er potensial for å utvikle desse vidare, og for at inspirasjon og
kunnskapsspreiing frå eksisterande miljø kan stimulere til nyskaping i større grad. Målet er å
vidareutvikle regionale, nasjonale og internasjonale kraftsenter/fyrtårn og å arbeide for å få etablert
nye.

6. Plantema

I første fase av planprosessen er det teke utgangspunkt i spørsmålet om kva rolle kulturfeltet skal
spele i samfunnsutv iklinga. Det er naturleg å sjå kultur i samanheng med samfunnsområde som
arbeidsmarknad, bustadmønster, kommunikasjonar og rekre asjon. Kultur har betyd ing for personleg
vekst og for livskvalitet, trivsel og fellesskapsoppleving i eit lokalsamfunn.

Kulturområdet femner om ei rekkje tema, som kulturarv og museum, bibliotek, språk og litteratur,
arkiv, kunstproduksjon, kulturformidli ng, fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, kultur og folkehelse,
frivillig arbe id, verdiskaping og kulturell og kreativ næring . D ei ulike kulturområda og kulturuttrykka
vil bli sette i samanheng i planarbeidet. Med ei slik tverrfagleg tilnærmi ng kan vi l eite etter nye høve
til utvikling og undersøkje korleis kulturuttrykka kan utfylle kvarandre og støtte opp om dei tema som
skal prioriterast i planen. Dette perspektivet kan gjere oss betre i stand til samordne innsatsen på
kulturfeltet og til å kanalisere ressursar mot dei prioriterte områda. Innspela frå partnarskapen,
gjennom administrativ styringsgruppe, dialogmøte, arbeidsgrupper og høyringar, vil ha stor
innverknad på val av strategiar og prioriteringar.

Planutvalet la i møtet 3. mai 2017 Arbeidsdoku ment 1 om regional plan for kultur (sak 2/17) til grunn
at det gjennom planarbeidet skal veljast ut eit avgrensa tal plantema. Planen skal altså ikkje
omhandle alle kulturtema, men konsentrere seg om nokre utvalde.

Det blir foreslått to hovudtema for plan en:

• K ulturelle ressursar og verdiskaping
• D eltaking og oppleving

Dei to temaa skal kvar på sin måte bidra til å oppfylle måla.
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6.1 Kulturelle ressursar og verdiskaping

Omgrepet kulturelle ressursar femnar både om immaterielle ressursar, som identitet, tilhøyrsle,
samhøyrigheit og omdøme, og konkrete ressursar i form av kommunane sine kulturtilbod,
kulturinstitusjonane, dei frivillige organisasjonane, arrangørar, kulturbygg og private aktørar på
kulturfeltet. Kulturelle ressursar finn vi altså både i fri villig, offentleg eller privat sektor. Digitalt
materiale er ein viktig del av dei samla ressursane.

Dei kulturelle ressursane utgjer infrastrukturen på kulturområdet. I omgrepet berekraftige
lokalsamfunn kan vi tenkje oss inn fire dimensjonar: ein økonom isk, ein sosial, ein miljødimensjon og
ein kulturell. I den kulturelle dimensjonen ligg kulturell infrastruktur og verdiskapinga som skjer med
utgangspunkt i denne.

Omgrepet verdiskaping kan definerast slik: « Verdiskaping som omgrep skil ikkje på om prod uksjon er
organisert offentleg eller privat. Det er såleis ikkje slik at det private arbeidslivet skaper og det
offentlege forbrukar; opplæring er t.d. like skapande om arbeidet skjer i offentleg eller privat regi.
Verdiskaping er rett og slett å produsere noko som er nyttig, enten i seg sjølv eller fordi godet skal
brukast vidare i ein annan samanheng. Verdiskaping skaper direkte eller indirekte velferd» (frå
verdiskapingsplanen, planprogrammet, s. 6). Overført til kult urfeltet opnar definisjonen for å sjå alle
kulturelle ressursar og verdiskapinga dei genererer i samanheng, anten det er snakk om ressursar i
frivillig, offentleg eller privat sektor.

Ein sentral del av arbeidet med kulturplanen vil vere å kartleggje kva vi har av kulturelle ressursar i
Sogn og Fjordane, og å sjå på korleis desse kan nyttast i vidare utvikling innan dei tema vi vel å
handsame i planen . Vi må analysere kva vi er gode på og kor vi har behov for innsats for å styrkje
feltet. Målet vil vere å auke verdiskapinga på kulturfeltet, med varierte tilbod og arenaer av høg
kvali tet, auka deltaking og mangfald, og god kompetanse på kul tur både blant tilretteleggarar,
aktørar og publikum. Det føreset st øtte til frivillig sektor, profesjonalisering og net tverksbygging . Dei
kulturelle fyrtårna i fylket kan i større grad nyttast som motorar i verdiskapinga på kulturfeltet.

Det blir foreslått fire innsatsområde under Kulturelle ressursar og verdiskaping :

6.1.1 Kulturell infrastruktur

Ei utfordring er å få til ei effektiv utnytting av samla ressursar på kulturfeltet. Vi må skaffe oss
oversikt over infrastrukturen og analysere verdikjeda på ulike kulturområde. Det vil gi oss høve til å
utforme strategiar for vidare arbeid. Gjennom planarbeidet har det kome fram ønsk e om nettverk og
ordningar som kan gi betre grunnlag for samarbeid på tvers. Det er behov for arenaer der ein kan
utveksle erfaringar og finne fram til fellesløysingar. Fleire har peika på at det må leggast betre til
rette for kunnskapsspreiing og eit godt samspel mellom profesjonelle, frivillige og private aktørar.
Det manglar mellom anna formelle møtepunkt mellom institusjonane/arrangørane og kommunane,
og mellom institusjonane/arrangørane og reiselivsnettverka.

Lokalsamfunna må ha møteplassar som gir ro m for variert aktivitet og mangfald. Kulturskular,
bibliotek, grendahus/ungdomshus og frivillige organisasjonar finst i alle kommunane. Dette er
arenaer for oppleving og læring, grunnleggande for oppøving av evne til kritisk tenking,
samfunnsengasjement og deltaking i demokratiske prosessar. Vi må drøfte korleis vi kan
vidareutvikle dei lokale møteplassane meir systematisk, slik at vi sikrar varierte aktivitetar tilpassa
mange ulike brukargrupper.

Digitaliseringa gir store moglegheiter, men krev samstund es stadig nye løysingar for sikring og
formidling av materiale. Fylket har omfattande digitale ressursar, og brukarar har gjennom arkiv,
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bibliotek og museum tilgjenge til enorme mengder lokalhistoriske kjelder, gjenstandsdata, litteratur,
film, musikk og a viser og tidsskrift frå heile verda. Digital kunst - og kulturformidling vil vere eit stadig
viktigare supplement til den direkte formidlinga i institusjonane og kommunane. Digitaliseringa stiller
nye krav til kompetanse både hos produsentar, formidlarar og publikum.

6.1.2 Kulturarven

K ulturarven vår er grunnleggande for utvikling av identitet og tilhøyrsle, og representerer såleis
sentrale verdiar som vi må ha med oss når vi arbeider for fellesskap og trivsel i lokalsamfunna.
Inspirasjon frå materiell og immateriell k ulturarv ligg bak mykje av den skapande verksemda og
formidlinga som skjer i fylket .

Språk er ein viktig del av den immaterielle kulturarven. Nynorsk som bruksspråk er under press, og
det er behov for målretta satsin g , særleg over for barn og unge. Her har biblioteka, kulturskulane,
DKS, teater, musea m.fl. ei viktig oppgåve. Nyn orsksatsinga må inngå som ein integrert del av alt
arbeid vi gjer innan kultur.

T radisjonsmus ikken og - dansen er òg sentrale uttrykk i nnan immateriell kult urarv . Dette er unike
kulturelle utt rykk for vår region som krev ei med veten satsing på undervising, rekrutte ring,
dokumentasjon , og der vi må vurdere korleis vi kan støtte opp om profesjonelle m usikarar og
formidlingsstader. Andre døme er h andlingsboren kunnskap og handverkstradisjonar, stadnamn,
segner og eventyr .

Dei fysiske kulturminna og museumssamlingane utgjer den materielle kulturarven. Gjennom
planprosessen må vi sjå på spørsmål knytte til forvalting, formidling og utvikling av kulturminna.
Verdi skaping på kulturminneområdet skjer m.a. gjennom kunnskapsbygging, forsking og utvikling av
lokalt næringsliv og reiseliv. Spørsmål om sårbarheit og berekraft er sentrale, og vern gjennom bruk
er eit sentralt prinsipp. Utviklinga må vere på kulturminna sin e premissar.

Det er behov for å utarbeide ei oversikt over kulturminne av regional verdi. Dette er viktig for
kommunane i fylket, då det er dei som har eit særleg ansvar for å sikre desse verdiane i samfunn - og
arealplanlegginga. Det blir no utarbeidd ku lturminneplanar i dei fleste kommunane i fylket. Med
utgangspunkt i desse og den kunnskapen fylkeskommunen har om dei regionale
kulturminneverdiane, er det ynskjeleg å få utarbeidd ei liste med oversikt over kulturminne av
regional verdi i fylket.

6.1.3 Kun stp roduksjon og formidling

Produksjon og formidling av kunst og kultur skjer i offentleg, frivillig og privat regi, på ei rekkje ulike
arenaer og med mange involverte. Dette er eit mangfaldig område, der vi har institusjonar som er
sterke på programmering og formidling kvar for seg, men med lite koordinering og samarbeid på
tvers. Det er ei utfordring for kommunane å leggje til rette for dei mange aktørane.

I nnsatsområdet vil mellom anna dreie seg om kunst produksjon og formidling i regi av «det frie
feltet », det vil seie kunstnarar, produsentar, arrangørar og andre fore tak/bedrifter innan kulturell og
kreativ næring. Relevante spørsmål under dette punktet vil vere k va verkemiddel kommunane og
fylket samla bør rå over, til dømes i form av kompetanse, fagleg støtte apparat , eignelege lokale og
ressursar elles.

Produksjon og formidling i regi av kommunane sjølve, institusjonane og organisasjonane vil òg bli
handsama under punktet Kulturell infrastruktur , men det vil her vere naturleg å sjå samla på
samarbeid, nettverksbygging og profesjonalisering uavhengig av om aktiviteten er i offentleg eller
privat regi. D et vidare arbeidet vil avklare kvar dei ulike utfordringane høyrer heime.
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6.1.4 Kulturelle kraftsenter /fyrtårn

I Sogn og Fjordane har vi verdsarvområde, festivalar, institusjonar, kulturbedrifter og andre fagmiljø
som fungerer som kulturelle kraftsenter eller fyrtårn. Desse har ringverknader lokalt og regionalt, og
fleire har òg betyding i nasjonal og internasjonal saman heng. Fyrtårna gir nye arenaer for oppleving
og kunnskapsbygging, fleire d imensjonar til samfunnsdebatten og verdiskaping på mange ulike
område. Det er behov for å få ei oversikt over miljøa som kan fungere som kulturelle kraftsenter og å
undersøkje korlei s vi kan leggje til rette for vidare utvikling og inspirere til nye satsingar.

6.2 Deltaking og oppleving

Målet er eit samfunn der alle som bur her kjenner seg heime og som er attraktivt for folk å flytte til.
Det betyr at vi må lukkast med å leggje til rette for fellesskap og mangfald . Det som i
«Kulturutredningen 2014» vart definert som den kulturelle grunnmuren, t.d. kulturskulane,
biblioteka og frivillig sektor, er grunnleggande for deltaking og oppleving i lokalsamfunnet. Dei
representerer lågterske ltilbod som kan gi reell moglegheit for å oppnå målet om kultur for alle . Like
viktig er lokale kulturbygg som grendahus og ungdomshus.

Frivillig sektor er avgjerande for å oppretthalde og utvikle gode kulturtilbod i kommunane, og såleis
for å sikre høve til deltaking og oppleving. Organisasjonane og lokale eldsjeler gjer ein stor innsats i
lokalsamfunna. Ei utfordring er at det er problem med å rekruttere leiarar og tillitsvalde. Det frivillige
kulturlivet vil ha stor nytte av samarbeid med profesjonelle utøvarar til leiing og undervisning. V i må
finne ut korleis vi kan rekruttere profesjonelle krefter og leggje til rette for eit godt samspel mellom
pro fesjonelle og frivillig sektor . Faglege nettverk kan profesjonalisere feltet og støtte opp om dei som
yte r frivillig innsats.

Grunnleggande er også etablering av opne møteplassar og å skape klima for og kompetanse i å delta i
den offentlege samtalen. Det handlar om å definere kva som ut gjer og stimulerer identitetskjensle og
tilhøyrsle, motverkar utanforskap og skaper grunnlag for at lokalsamfunna våre er opne og
inkluderande.

Vi veit at kultur kan ha god innverknad på den einskilde si oppleving av livskvalitet og trivsel.
Kulturarbeid må såleis sjåast i samanheng med folkehelse og konkrete, helsefremjande t iltak.

For å gi eit tilbod utover det ein kan på lokalt niv å, er kulturinstitusjonane og dei store arrangørane
sentrale . Gjennom planprosessen må ha vekt på betydinga av kulturelle kraftsenter i arbeidet for
deltaking og oppleving.

Under dette hovudtemaet har vi målgrupper som innfallsvinkel.

Det blir foreslått to innsatsområde under Deltaking og oppleving:

6.2.1 Tidleg engasjement

Barn og unge skal få høve til å delta i kulturaktivitetar frå tidleg alder uavhengig av sosial bakgrunn .
Kultur har eit danningsasp ekt, det deltakande, engasjerte og reflekterte mennesket er målet. For å
oppnå dette, må kulturtilbod gi rom for skapande verksemd, opplevingar og læring, og motivere til
kritisk tenking. Barn og unge må få oppøve kompetanse både som skaparar, utøvarar og publikum .
Det har blitt peika på behovet for å styrkje dei praktisk - estetiske faga i skulen, og for å leggje betre til
rette for tidleg engasjement i kulturskulane, biblioteka, D KS, musea og frivillig sektor. I planprosessen
må vi sjå på ressursar, arbeids former, samarbeid og fagleg utviklingsarbeid som kan gi rom for å
styrkje innsatsen for barn og unge.
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6.2.2 Mangfald og fellesskap

Tilnærminga vår vil vere at ulikskap er ein ressurs, og at lokalsamfunna skal ha rom for å nytte ut den
einskilde sine erfaring ar til å byggje opp under mangfald og fellesskap. Då må kommunane syte for
varierte kulturtilbod og inkluderande møteplassar.

Alle kommunane i fyl ket har no gjort vedtak om å busetje flyktningar. Vi har dessutan eit stort tal
arbeidsinnvandrarar i Sogn og Fjordane. Dette gir særlege utfordringar når det gjeld å nå ut til alle
innbyggjarane med tilbod.

Vi veit at skal vi nå målet om kultur for alle, må kulturt ilbod og kulturbygg vere tilrettelagde for
funksjonshemma. Det krev kompetanse og målretta innsats f or inkludering i kommunane,
institusjonane og organisasjonane.

Ei veksande gruppe eldre i kommunane gir moglegheit for at fleire kan delta i frivillig arbeid, men set
samstundes krav til kommunane, institusjonane og organisasjonane om å tilretteleggje for denne
gruppa.

Spørsmål om økonomiske verkemiddel, informasjonsflyt, kommunikasjonar og universell utforming
må drøftast under dette punktet. I planarbeidet må vi ha med oss perspektiv frå folkehelseplanen og
arbeidet med kultur og helse i kommunane og fy lkeskommunen.

7. Planstruktur

I planstrukturen inngår eitt o verordna mål , to hovudmål og to hovudtema som på kvar sin måte skal
bidra til å nå måla. Kvart hovudtema har definerte innsatsområde. I den vidare planprosessen vil det
bli utforma strategiar og til tak under innsatsområda.

Vi kan sjå for oss ein slik matrise over m ål og plantema :
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8. Organiser ing, medverknad , prosess og framdriftsplan

8.1 Organisering av planarbeidet

Fylkesutvalet er politisk styringsgruppe for regional plan for kultur. Utvalet gjer vedtak om utlegging
av planprogram og plan, og tilrår endeleg plan for fylkestinget. Planutvalet er politisk
drøftingsgruppe, og Hovudutval for næring og kultur politisk referansegruppe.

Fylkesrådmannen står for overordna administrativ leiing av planprosessen. Arbeidet er organisert
som eit prosjekt der vi nyttar tilnærma PLP (prosjektleiarprosessen) som metode.

Administrativ styringsgruppe er samansett av representantar for forvaltningsn ivå, institusjonar og
organisasjonar som regional plan for kultur vil ha betyding for, og som difor skal ha ei sentral rolle i
utforminga av planen: kommunane, kulturinstitusjonane, frivillig sektor og Ungdomspolitisk utval.
Medlemer i gruppa Terje Hegghei m, Gerd Fløde Bjørlo, Anita Nordheim, Åge Avedal, Hilde Bjørkum,
Njål Hopen Eliasson og Jan Heggheim (leiar).

Arbeidsgrupper på ulike tema kan opprettast når val av tema er avklara i vedteke planprogram.

8.2 Medverknad

Plan - og bygningslova sine reglar om me dverknad er lagde til grunn for planprosessen, og innspel og
høyringar vert førebudde og gjennomførde i samsvar med desse. Kommunane, institusjonane,
organisasjonane og andre aktørar vert inviterte til å spele inn problemstillingar og spørsmål som dei
mein er er viktige å drøfte.

Medverknad v ert sikra m. a. gjennom administrativ styringsgruppe, arbeidsgrupper,
referansegrupper, dialogmøte, konferansar og høyringar. Det er oppretta ei eiga nettside der vi
orienterer fortløpande og inviterer til innspel i pro sessen. To høyringar vert gjennomførde, éi etter
utlegging av planprogrammet og éi av sjølve planen.

I prosessen vil vi leggje vekt på å involvere representantar ikkje berre frå administrativt nivå i
kommunane, men også frå politikarane. Statleg nivå vert invitert inn mellom anna i samband med
avtalt møte med departementet om den nye stortingsmeldinga om kultur.

Det blir òg viktig å få innspel frå høgskulen og andre aktuelle FoU - miljø der det er naturleg.

Arbeidsgrupper kan etablerast under fleire av innsa tsområda . Vi vil leggje vekt på å hente inn
eksterne partar s om har kompetanse og oppgåver innan dei ulike fagområda, og som kan bidra
fagleg i prosessen.

8.3 Prosess og f ramdriftsplan

Planutvalet la i møte 3. mai 2017 framdriftsplan for arbeidet (sak 2/17). F ørste fase har vore
organisering og start av planprosess en , deriblant ein innleiande analyse av kva vi har behov for av
kunnskapsg runnlag. 27. september 2017 legg fylkesutvalet planprogrammet ut på høyring, og etter
høyring og vidare handsaming skal endele g planprogram vere klart til vedtak i fylkesutvalet i januar
2018. I løpet av våren 2018 skal kunnskapsgrunnlaget og sjølve planutkastet ferdigstillast, slik at
fylkesutvalet i mai kan gjere vedtak om å leggje planen ut på høyring. Etter høyring og vidare arbeid
skal planen opp igjen i fylkesutvalet i september, og deretter til endeleg handsaming i fylkestinget i
oktober 2018.

Det vil bli utarbeidd fireårige handlingsprogram og årlege handlingsplanar til kulturplanen.
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13

8.3.1 Framdriftsplan

År: 2017 2018
Mnd : M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O

Avklaring av prosess, organisering,
overordna tema, m.m.
Arbeid med kunnskapsgrunnlaget
Arbeide med utkast til planprogram
Planutvalet – arbeidsdokument 1/17
Møte administrativ styringsgruppe
Dialog - /innspelmøte
Møte i administrativ styringsgruppe
FU – vedtak om å sende planprogram på
høyring
Møte administrativ styringsgruppe
Planprogram på høyring.
Høyrings - /drøftingsmøte
Arbeid med kunnskapsgrunnlaget.
FU – endeleg vedtak om planprogram
Arbeid med kunnskapsgrunnlaget
Utarbeide forslag til regional plan for
kultur
Møte administrativ styringsgruppe
Møte administrativ styringsgruppe
FU – vedtak om utlegging av forslag til
regional plan til offentleg ettersyn
Regional plan på høyring, høyringsmøte
Bearb eide plan etter innspel
Møte administrativ styringsgruppe
FU - tilråding til vedtak regional plan
Vedtak i fylkestinget

Grøn: «i nternt» arbeid med planen ; blå: høyringar, innspelsmøte ; oransje: p olitisk handsamin g
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Fylkesrådmann
Fylkeshuset

Askedalen 2, 6863 Leikanger
Telefon: 57 63 80 00
E-post: post@s .no

www.s .no

Framsidefoto:
Barn på biblioteket. Foto: Lene Neverdal

Vindhellavegen. Foto: Åsne Helleve
Konsert Lena Skjerdal. Foto: Birthe J. F. Finstad

Skulpturar. Foto: Birthe J. F. Finstad
DKS-konsert i gymsal. Foto: David Zadig

Ungdomar i Kvernsteinsparken. Foto: Lars Opstad
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KOMMUNE 

Saksframlegg 

Saksnr Utvalg Type Dato 
053/17 Levekårsutvalet PS 14.11.2017 

Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID 
Roald Leivestad K1 - 033, K2 - C40 17/86 

Statueprosjekt 

Framlegg til vedtak: 
1. Flora kommune gir ikkje tilskot til forprosjektet.

2. Flora kommune er positiv til tiltaket og ber rådmannen gå i dialog med historielaget om å finne ein
form og prosess som sikrar intensjonane i sentrumsplanen. 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 
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Saksopplysingar: 
Kva saka gjeld: 
Flora Historielag og Flora Krigshistorielag ynskjer no å ta initiativ til å få sett opp eit minnesmerke 
i form av ei statue av Svardal og Ulriksen i Florø. Statuen er tenkt som eit særskilt minnesmerke over 
den innsatsen dei to gjorde, men og over alle andre som aktivt tok del i motstandskampen mot 
tyskarane. Mange som veks opp i dag, kjenner i liten grad til historia om innsatsen til Svardal, 
Ulriksen og dei andre krigsheltane våre.  

Flora Historielag og Flora Krigshistorielag ønskjer samarbeid med Flora Kommune om å få realisert 
ein statuegruppe av Svardal og Ulriksen. Målet deira er at denne skal få ei god og høveleg plassering i 
harmoni med sentrumsplanen til kommunen. Det er og viktig at det visuelle uttrykket skal høve i det 
offentlege rommet.   

Innleiing: 
Søknad om midlar til forprosjekt til minnesmerke 
I første omgang ønskjer Flora Historielag og Flora Krigshistorielag  å realisere eit forprosjekt for å 
utarbeide eit utkast til modell av ei statuegruppe av Svardal og Ulriksen. I dette arbeidet ønskjer vi 
samarbeid med kunstutvalet i Flora Kommune, for å få forankring både på lokasjon og utforming, som 
statuegruppa og historielaga, ønskjer skal vere naturalistisk i bronse. Flora historielag og Flora 
krigshistorielag har kvar løyvd kr 15.000 til dette forprosjektet. Det vart den 12 juni 2017 konstituert 
ein komité til å følgje opp arbeidet vidare med statueprosjektet. Medlemmer i komiteen: Reidar 
Brandsberg (leiar), Malvin Horne, Øystein Hjertenes og Edvin Helgheim.  
 
Bakgrunn 
Frå søknaden: "SiS-agentane Dagfinn Ulriksen og Atle Svardal var dei to første agentane som blei sett 
i arbeid på kysten av Norge for å samle etterretningsinformasjon for dei allierte. Dei låg i skjul i 
sauefjøs, fjellholer og på berghyller, og var ein del av SiS (Britisk etterretningsteneste). Agentane 
opererte på kysten utanfor Askvoll (Staveneset), Flora (Eric/Roska) og Bremanger (Erica), og sette 
livet på spel under vanskelege tilhøve i det okkuperte Norge. Hitler bygde sterke festningsverk for å ha 
kontroll over den strategisk viktige kysten, truleg var det den viktigaste årsaka til at han hærtok Norge. 
Arbeidet agentane og deira norske sivile hjelparar utførte, skjedde i den største løyndom og har i liten 
grad vore kjent. Det er framleis i dag lett å få det inntrykket at det meste av krigen føregjekk på det 
Sentrale Austlandet. Det som skjedde langs kysten vår er ikkje like kjent blant folk. 
Arbeidet med å realisere TV-serien om «kystagentane» er no overteke av nasjonale og internasjonale 
aktørar. Om TV-serien blir realisert, vil det skape stor merksemd om vestkysten av Norge, både 
nasjonalt og internasjonalt. Eit minnesmerke over Svardal og Ulriksen vil kunne bidra til å ytterlegare 
rotfeste historia om «kystagentane» til Florø. " 

Vurdering: 

 
Flora kommune gledar seg over engasjementet i Flora Historielag og Flora Krigshistorielag og ønsker 
å kome i dialog for å finne ein form og prosess som sikrar intensjonen i sentrumsplanen. 

 

Økonomiske konsekvensar: 
Opprinneleg søknad spør om tilskot på kr. 30.000,-.Korrigert søknad nevner ikkje kroner. 

Miljømessige konsekvensar: 
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Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: 
 

 
 
 
 
32T 
Korrigert søknad ang. statueprosjektet om Svardal og Ulriksen 
søknad_flora_kommune_statue_svardal_ulriksen_v2 
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Fra: Reidar Brandsberg <reandr-b@online.no> 
Sendt: 20. juni 2017 13:09 
Til: Leivestad Roald; Sund Rolf Bjarne 
Kopi: Heggheim Terje; Teigen Ola; Sandberg Philip Dixon; Kløvfjell Margit 

Drivenes; ed-helg@online.no; ohjerte@broadpark.no; 'Malvin Horne' 
Emne: Korrigert søknad ang. statueprosjektet om Svardal og Ulriksen 
Vedlegg: søknad_flora_kommune_statue_svardal_ulriksen_v2.pdf 
 
Viser til hyggeleg og konstruktivt møte i dag 
Vedlagt finn de justert og oppdatert søknad ang. statueprosjektet om Svardal og Ulriksen. Denne 
søknaden er primært retta mot kulturetaten i Flora Kommune. 
 
Vi håpar kommunen ser positivt på søknaden og ber om at Margit Kløvfjell Drivenes tek initiativ til å 
kalle inn til eit møte med kunstutvalet i Flora Kommune, helst tidleg i september månad. Dette for at 
vi raskt skal få prosessen inn på rett spor og få forankring tidleg hjå det utvalet som vil handsame 
saka. 
 
Statuekomiteen ber om at både underteikna, som er leiar i gruppa og Malvin Horne blir innkalt til 
dette møtet. Skulle det ikkje vere mogleg å få to plassar i utvalet, ønskjer gruppa at underteikna 
stiller med Horne som vara.   
 
Vi ser fram til eit godt samarbeid med Flora Kommune om å få realisert ein statuegruppe av Svardal 
og Ulriksen. Målet er at denne skal få ei god og høveleg plassering i harmoni med sentrumsplanen til 
kommunen. Det er og viktig at det visuelle uttrykket skal høve i det offentlege rommet.   
Avduking er tenkt å skje den 8 mai 2020 under 75 årsdagen for frigjeringa av Norge.  
 
Kopi også til ordførar Ola Teigen og rådmann Terje Heggheim, slik at dei begge er informert.  
 
Om dette prosjektet evt. kan bli ein del av Flora Kommune si offisielle feiring av 75 årsjubileet i 2020, 
tykkjer underteikna og truleg fleire involverte at det ville vere positivt.  

 
 
mvh 
Reidar Brandsberg, leiar Flora Historielag – 47 65 69 06.  
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Flora Historielag v/Reidar Brandsberg 
Postboks 288 
6902 Florø  
          Florø 20. juni 2017 
 

Flora kommune v/Roald Leivestad og Rolf Bjarne Sund  

   

Søknad om midlar til forprosjekt til minnesmerke 

Flora Historielag var initiativtakarar til å få i gang forprosjektet til ein TV-serie om radio-agentane på 
Vestlandskysten under 2. verdskrig, då med utgangspunkt i innsatsen som blei gjort i Flora kommune 
og nærliggande stadar langs kysten. Atle Svardal og Dagfinn Ulriksen frå Florø stod sentralt i denne 
kampen.  
Flora Historielag og Flora Krigshistorielag ynskjer no å ta initiativ til å få sett opp eit minnesmerke  
i form av ei statue av Svardal og Ulriksen i Florø. Statuen er tenkt som eit særskilt minnesmerke over 
den innsatsen dei to gjorde, men og over alle andre som aktivt tok del i motstandskampen mot 
tyskarane. Mange som veks opp i dag, kjenner i liten grad til historia om innsatsen til Svardal, Ulriksen 
og dei andre krigsheltane våre. Vi håpar gjennom dette prosjektet å bidra til at den store innsatsen dei 
gjorde for landet ikkje skal bli gløymt. Magnus Thingnæs lufta tanken allereie i 1960, men då var truleg 
kjenslene frå krigen enno for sterke. Thingnæs var ein kjent Florø-patriot og mannen bak 
jubileumsboka for byen Florø, som ut kom i 1960. No meiner vi det er på tide å ta tak i denne saka på 
nytt og realisere eit minnesmerke over krigsheltane våre, symbolisert ved Svardal og Ulriksen, slik at 
framtidige generasjonar vil minnast den store og viktige innsats som vart lagt ned i motstandskampen. 
 
I første omgang ønskjer vi å realisere eit forprosjekt for å utarbeide eit utkast til modell av ei 
statuegruppe av Svardal og Ulriksen. I dette arbeidet ønskjer vi samarbeid med kunstutvalet i Flora 
Kommune, for å få forankring både på lokasjon (her har både Trovikkvartalet og Kyrkjeparken vore 
nemnd) og utforming, som statuegruppa og historielaga, ønskjer skal vere naturalistisk i bronse. Flora 
historielag og Flora krigshistorielag har kvar løyvd kr 15.000 til dette forprosjektet. Det vart den 12 juni 
2017 konstituert ein komité til å følgje opp arbeidet vidare med statueprosjektet. Medlemmer i 
komiteen: Reidar Brandsberg (leiar), Malvin Horne, Øystein Hjertenes og Edvin Helgheim.  
 

Kvifor set Flora Historielag i gong dette?  
SiS-agentane Dagfinn Ulriksen og Atle Svardal var dei to første agentane som blei sett i arbeid på 
kysten av Norge for å samle etterretningsinformasjon for dei allierte. Dei låg i skjul i sauefjøs, fjellholer 
og på berghyller, og var ein del av SiS (Britisk etterretningsteneste). Agentane opererte på kysten 
utanfor Askvoll (Staveneset), Flora (Eric/Roska) og Bremanger (Erica), og sette livet på spel under 
vanskelege tilhøve i det okkuperte Norge. Hitler bygde sterke festningsverk for å ha kontroll over den 
strategisk viktige kysten, truleg var det den viktigaste årsaka til at han hærtok Norge.  
 

Arbeidet agentane og deira norske sivile hjelparar utførte, skjedde i den største løyndom og har i liten 
grad vore kjent. Det er framleis i dag lett å få det inntrykket at det meste av krigen føregjekk på det 
Sentrale Austlandet. Det som skjedde langs kysten vår er ikkje like kjent blant folk.  
Arbeidet med å realisere TV-serien om «kystagentane» er no overteke av nasjonale og internasjonale 
aktørar. Om TV-serien blir realisert, vil det skape stor merksemd om vestkysten av Norge, både 
nasjonalt og internasjonalt. Eit minnesmerke over Svardal og Ulriksen vil kunne bidra til å ytterlegare 
rotfeste historia om «kystagentane» til Florø.  
 

Vi søkjer med dette Flora Kommune om eit tilskot på kr 30.000,- som kan betalast inn til vår 
prosjektkonto med kontonr. 3705.29.65420 
 

For styret i Flora Historielag    For styret i Flora Krigshistorielag 
Reidar Brandsberg       Malvin Horne 
Leiar   Tlf. 47 65 69 06     Nestleiar  
Kopi til: Margit Drivenes Kløvfjell og Philip Dixon Sandberg  
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FLORA  
KOMMUNE 

Saksframlegg 

Saksnr Utvalg Type Dato 
054/17 Levekårsutvalet PS 14.11.2017 

Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID 
Roald Leivestad K1 - 223, K2 - C00 17/598 

Tildeling av resterande kulturmidlar 2017 

Framlegg til vedtak: 
1. Resterande kulturmidlar 2017, kr. 49.500,-  blir fordelt i samsvar med liste i saksutgreiinga.

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 
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Saksopplysingar: 
Kva saka gjeld: 
Innstilling om resterande Kulturmidlar 2017. 

Innleiing: 
Det kom inn søknader om i alt kr 921 478 i vår. I utgangspunktet har Levekårsutvalet kr 300 000 til 
fordeling: kr 100 000 frå dei tidlegare kulturmidlane og kr 200 000 overført frå formannskapet sine 
midlar. I tillegg har KUOP tidlegare hatt kr 25 000 over Kultur og fritid sitt budsjett til fordeling til 
tverrkulturelle tiltak som òg har vore lagt i potten for kulturmidlar. Av disse vart kr. 275.500 tildelt 

Vurdering: 
Med utgangspunkt i kriteriane som er sette opp for tildeling av kulturmidlar vel rådmannen å dele 
innstillinga på søkarane frå i vår. Totalt innstilt kroner 49.500,-. 

Økonomiske konsekvensar: 
Tilråinga er innafor budsjett og samtlege midlar er fordelte. 

Miljømessige konsekvensar: 
 

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: 
 

 
 
 
 
32T 
Innstilling resterande kulturmidlar 2017 
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Innstilling resterande kulturmidlar november 2017

Namn på søkjar Søknadssum Namn på leiar Innstilling 1 Vedtak Innstilling 2
Byen Vår Florø/Requiem 70 000 Per Øyvind Helle 35 000 35 000 0Eikanger-Bjørsvik 

Musikklag 5 000 Stig Ryland 0 0 0
Florø Drill 55 000 Camilla Skorge 10 000 10 000 5 000
Johan Jenssen Bakken 35 000 Johan Jenssen Bakken 0 10 000 0
Visit FjordKysten AS 30 000 Wenny Hansen 20 000 10 000 0
Flora musikkråd 5 000 Magne Johan Eide 5 000 0 5 000
Martin Ramsdal 40 000 Sangkoret Jomentum 15 000 15 000 5 000
Florø FA - speidere 10 000 Rune Rasmussen 10 000 10 000 0
Sangglede 25 000 Kjell Dybaa 0 0 0
FH Arrangør 5 000 Otto Søvig 5 000 0 0
Sven-André Viken 10 000 Brandsøy Sportsklubb 10 000 10 000 5 000
Florø taekwondoklubb 10 000 Leni Kristiansen 10 000 5 000 5 000
OperaKysten 25 000 Helge Sårheim 10 000 0 5 000
Askrova Bedehuskapell 100 000 917266174 0 0 0
Askrova Bygdelag 4 000 Terje Svardahl 4 000 4 000 0Florø KFUK-KFUM 

speideren 13 500 Oddrun Furesund 10 000 10 000 0
Florø Hornmusikk 10 000 Åse Saunes 10 000 10 000 0
Floraskulen Brassband 35 000 Hilmar Eliasson 20 000 20 000 5 000Flora Bremanger 

Brassband 100 000 Merete Storøy 0 0 0
Damekoret Fryd 20 000 Bjørg K. Batalden 5 000 5 000 0
Florø Innebandyklubb 7 500 Joar Eide Fjellestad 7 500 7 500 0Flora Bremanger 

Brassband 35 000 Merete Storøy 10 000 10 000 0
Reksta ungdomslag 30 000 Johnny Stigedal 0 0 0
Steintøff 4H 40 000

Marianne Sandvik, C. 

Svortevik 0 10 000 0
Arne Hjorth Johansen 30 000 Florø Filmklubb 20 000 10 000 9 500Annai Poopathi Tamilsk 

Kultur senter avd.Florø 20 000 Jeikishan Jegatheesan 10 000 5 000 0
Gnist 10 000 Bodil Kløve 10 000 5 000 0
Florø SK Handball 60 000 Morten Mortensen 0 15 000 5 000

Flora tamilske kvinnelag 15 000 Geetha Helen Pusparaja 10 000 10 000
Svanhilds venner 35 000 Andreas Herland 35 000 35 000

Kreativiteten 10 000 Elfrid Seljeseth 0 0

Før fristen:

Sogn og Fjordane Turlag 4 000 Astrid Kalstveit 4 000 4 000

Etter fristen:

Flora Pensjonistlag 5 000 Nils Bjarne Knapskog 0 5 000

Barnas Integreringsdag 12 478 Henning Haugholt 0 5 000

Totalt omsøkt 921 478

Totalt innstilt 285 500

Total tildelt 275 500

Kulturmidlar 325 000

Rest til novembermøte 49 500 49 500
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Saksframlegg 

Saksnr Utvalg Type Dato 
055/17 Levekårsutvalet PS 14.11.2017 

Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID 
Anders J. Moen 17/2642 

"Rammeplanen for kulturskolen – Mangfold og fordjupning" som 
styringsdokument for drift, utvikling og grunnlag for utvikling av lokalt 
planarbeid i Flora kommunale kulturskule. 

Framlegg til vedtak: 
Levekårsutvalet godkjenner "Rammeplanen for kulturskolen – Mangfold og fordjupning" som 
styringsdokument for drift, utvikling og grunnlag for utvikling av lokalt planarbeid i Flora kommunale 
kulturskule. 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 
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Saksopplysingar: 
Kva saka gjeld: 
Godkjenning av "Rammeplanen for kulturskolen – Mangfold og fordjupning" som styringsdokument 
for drift, utvikling og grunnlag for utvikling av lokalt planarbeid i Flora kommunale kulturskule.  
Innledning 
Kulturskulen er heimla i opplæringslova § 13-6 (1997): «Alle kommuner skal aleine eller i samarbeid 
med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge organisert i tilknytning til 
skoleverket og kulturlivet ellers». 
Norsk kulturskuleråd er dei kommunale kulturskulane sin interesseorganisasjon. Dei fleste av landets 
kommunar som eig og driv kulturskular er medlem.  
I perioden 2012 til 2016 utvikla Norsk kulturskoleråd ny rammeplan for kulturskulane: "Mangfold og 
fordypning". Rammeplanen bygger mellom anna på opplæringslova § 13-6 og rammeplan for 
kulturskolen av 2003 «På vei til Mangfold» 
Rammeplanen er eit sentralt grunnlagsdokument for utvikling av nasjonale standarder og lokale 
læreplaner. Planen vektlegg betydninga av høg fagleg og pedagogisk kvalitet i alle tilbod. Ein kan sjå 
på den som eit juridisk dokument, grunnlag for systemutvikling, prinsipp og retningslinje for 
organisasjonsutvikling, inspirasjonsgrunnlag og som ideologi-grunnlag.  
Rammeplanen inneheld 4 kapitler:  
1) Kulturskolen sitt samfunnsmandat. 
2) Prinnsipper og retningslinjer for kulturskolevirksomhet. 
3) Fagplanane 
4) Mal for kvalitetssikringssystem. 
I kapittel 1 vert kulturskulen tydeleg forankra i opplæringslova § 13-6 og i FNs barnekonvensjon 
artikkel 30 og 31. Her beskriv ein også kulturskulen si verdiforankring, rolle i opplæringa og som 
lokalt ressurssenter. I kapittel 1.7 vert kulturskulen sine fag organisert i tre opplæringsprogram; 
Breddeprogram, kjerneprogram og fordjupningsprogram. 
Kapittel 2 beskriv rammer, prinsipp og pedagogiske retningslinjer. Her beskriv ein kommunens ansvar 
som skuleeigar, skuleledar sitt ansvar og lærerrolla og lærarprofesjonen. Vidare går ein inn på 
samarbeid om elevens læring, samarbeid skule og heim, samarbeid om ei heilheitleg kunst- og 
kulturopplæring og vurdering for læring. Det vert også gjeve klare anbefalingar om kompetansekrav 
for tilsetting av både lærarar og leiarar i kulturskulen. 
Våren 2016 tilbaud Norsk kulturskulerådet ein implementeringsprosess til landets kulturskular. Flora 
kulturkule fekk her tilbod om veiledning saman med Førde kulturskule, Høyanger kulturskule og 
Fjaler og Hyllestad kulturskule. Levekårsutvalet i Flora kommune vedtok den gong i sak 034/16 at 
Flora kommunale kulturskule skulle delta med representanter fra skuleeigar, skuleleiing og tilsette 
(ressurslærar). 
Vurdering 
Rammeplan for kulturskulen er eit viktig fellesdokument for kulturskulane i Norge, der den 
set felles nasjonale standarder,  prinsipp og retningsliner for drift og utvikling av skuleslaget. 
Planen vil dermed gje tydelighet, trygghet og forutsigbarhet i utvikling framover. Dette er ein 
stor framgang for skuleslaget. Mange kommunar velger difor å legge denne planen til grunn 
for utviklinga av eigen kulturskule. 
Lokalt har vi sidan 2014 hatt grundige gjennomgangar, drøftingar og refleksjonar av planen i 
kulturskulen sine personalmøte. Rammeplanen og rettleiinsprosessen vi er inne i, gjev oss 
høve til å rigge kulturskulen for eit kontinuerlig plan og utviklingsarbeid som bl a vil styrke 
undervisningsarbeidet til lærarane og til slutt komme eleven og brukarane til gode. Dette har 
allereie ført til fleire positive tiltak innad i personalet. Planen no er at vi i løpet av kort tid skal 
gå i gang med utvikling av lokale læreplaner.  
Økonomiske konsekvensar 
Rammeplanen gjev ingen økonomiske føringar for kulturskulen si drift. 
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32T 
#2016_Rammeplan_kulturskolen 
357084_2_A sak 3416 
Avtale med Norsk kulturskoleråd om veiledning i kulturskoleutvikling 
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Rammeplan for kulturskolen
MANGFOLD OG FORDYPNING
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Rammeplan for kulturskolen
MANGFOLD OG FORDYPNING
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Forord

Norsk kulturskole - et unikt skoleslag

De kommunale kulturskolene har en viktig rolle i det norske opplæringssystemet og i det 
lokale  kulturlivet. Siden oppstarten på 1960-tallet har kulturskolene hatt en sterk utvikling og 
vekst.  Landets kommunale kulturskoler har i dag rundt 125 000 elevplasser1. Mange offentlige 
 utredninger og meldinger vitner om et stort engasjement for skoleslaget.

Siden 1997 har kulturskolene vært hjemlet i Opplæringsloven:

§ 13-6. Musikk- og kulturskoletilbud:
«Alle kommunar skal, aleine eller i samarbeid med andre kommunar, ha eit musikk- og 
 kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet elles.»

Den norske kulturskolemodellen har vakt stor interesse også utenfor landets grenser, i det 
 europeiske kulturskolesamarbeidet og i våre nordiske naboland.

Et klart uttrykk for dette er Nordisk råds kultur- og utdanningsutvalg uttalelse/2009:
«Udvalget ser meget gerne at Kulturskoleordningen i Norge på sigt spredes og bliver til 
 nationale satsninger i hele Norden».

Utfordringer
Norsk kulturskoleråds visjon er «Kulturskole for alle». Dette er en sentral ambisjon i oppbygging av 
kulturskolene. Kulturskolen skal kjennetegnes av høy kvalitet og rikt mangfold, og skal ivareta både 
bredde og talent.

Kulturutredningen 2014 peker på utfordringen som ligger i å løse kulturskolens sammensatte 
samfunnsoppdrag. Kulturskolen må også videreutvikle et større mangfold i tilbudet for å bedre 
 rekrutteringen av barn og unge med ulik kulturell bakgrunn.

Rammeplanen
Kulturskolens tilbud skal ha høy kvalitet både faglig og pedagogisk. I framtida skal kulturskolen 
kunne tilby større fleksibilitet i organisering av sine tilbud samt gi tydeligere beskrivelser av mål, 
innhold og arbeidsmåter. Rammeplanen møter disse utfordringene.

Planen kategoriserer de ulike tilbudene i tre opplæringsprogram, som ivaretar aktivitet, opplæring 
og fordypning. Det er et mål å kunne etablere tilbud av høy kvalitet innen breddeprogrammet, 
 kjerneprogrammet og fordypningsprogrammet.

1Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) per oktober 2013
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Rammeplanen «Mangfold og fordypning» bygger på Norsk kulturskoleråds Strategi 2020 og på 
rammeplanen fra 2003 - «På vei til mangfold».

Planen legger også til grunn Kunnskapsløftet fra 2006, kulturløftene fra 2005 og 2009, 
Kulturskolen - utviklingen av de kommunale kulturskolene som gode lokale ressurssentre (2010), 
Kulturutredningen 2014 og Meld. St. 20 (2012–2013) På rett vei - Kvalitet og mangfold 
i  fellesskolen.

Norsk kulturskoleråds styre oppnevnte Rammeplanutvalget etter vedtak på Norsk kulturskoleråds 
landsmøte i 2012.

Utvalget har bestått av: 
Eirik Birkeland, leder 
Morten Christiansen 
Kristin Geiring
Eivind Nåvik
Inger-Anne Westby 
Wenche Waagen 
Robert Øfsti
Knut Øverland, sekretær
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Innledning

Kulturskolen ivaretar et mangfold av kunst- og kulturfag og har som oppgave å utvikle kunstfaglig 
kompetanse og uttrykksevne så vel som kreativitet, kritisk sans, kulturell og sosial kompetanse. 
Dette er grunnleggende for livsmestring og danning.

Kunsten former identitet og øker forståelse for andres uttrykk. Gjennom arbeid med kunst utvikles 
fantasi og sanselighet, og som deltagere i kulturelle fellesskap utvikler vi vår trygghet og forståelse 
for hva det vil si å være menneske, alene og sammen med andre.

Kulturskolen skal gi et tilbud av høy faglig og pedagogisk kvalitet og representerer en  vesentlig 
fordypning utover det obligatoriske skoleverket. Opplæring i kulturskolefagene er individuelt 
 tilpasset, langsiktig innrettet og kan gi elever en livslang interesse, for noen også et grunnlag for 
yrkesutdanning innen kunstfag.

Kulturskoletilbudet har en bredere kunstfaglig portefølje enn grunnopplæringa og retter seg i 
hovedsak mot barn og unge i alderen 0-19-år. Kulturskolens programtilbud skal ivareta læring, 
opplevelse, skaping og formidling på alle nivå gjennom bred rekruttering og planmessig opplæring. 
Tilbudene skal være relevante for elever som ønsker å kvalifisere seg for videregående opplæring 
og høyere utdanning innen kunstfag. Som lokalt ressurssenter skal kulturskolen også medvirke til 
å styrke kulturell kompetanse og utfoldelse i lokalsamfunnet gjennom forpliktende samarbeid med 
skole-, kultur- og helsesektoren. Dette samarbeidet retter seg mot alle innbyggere i kommunen.

Rammeplanen er et grunnlagsdokument for utviklingen av nasjonale standarder og lokale 
læreplaner i skoleslaget. Den forutsetter at det etableres kvalitetssikringssystem for systematisk 
oppfølging av kulturskolenes virksomhet.

Kapittel 1 beskriver kulturskolens verdiforankring, rolle i opplæringa og som lokalt ressurssenter. 
Kapittel 2 beskriver rammer, prinsipper og pedagogiske retningslinjer. 
Kapittel 3 beskriver det faglige og pedagogiske innholdet for det enkelte undervisningsfag. 
Kapittel 4 fokuserer viktigheten av å ha et kvalitetssikringssystem.
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Kapittel 1 - Kulturskolens samfunnsoppdrag

1.1. Kulturskolens oppdrag

1.1.1. Opplæringsloven

Kulturskolens samfunnsoppdrag er forankret i Opplæringslovens paragraf  § 13-6:

«Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og 
kulturskuletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet elles.» 
(1997)

Samarbeidet med skoleverket knytter kulturskolens oppdrag sammen med grunnskolens 
målsetting:

«Opplæringas mål er å utvide barns, unges og voksnes evner til erkjennelse og opplevelse, 
til innlevelse, utfoldelse og deltakelse.» (Læreplanverket K06)

1.1.2. Norges forpliktelser i henhold til UNESCO-konvensjonene om barns 
rettigheter og om vern av immateriell kulturarv

Kulturskolens formål og målsettinger kan bidra til å ivareta forpliktelser Norge har gjennom 
internasjonale konvensjoner.

Norge ratifiserte FNs barnekonvensjon den 8. januar 1991, og i 2003 ble barnekonvensjonen 
med tilleggsprotokoller tatt direkte inn i norsk lov gjennom menneskerettighetslovene § 2-4. 
Barns rettigheter til kunst og kultur er nedfelt i barnekonvensjonens § 30 og 31:

Artikkel 30
I stater hvor det finnes etniske, religiøse eller språklige minoriteter eller personer som tilhører 
en urbefolkning, skal et barn som tilhører en slik minoritet eller urbefolkningen, ikke nektes 
retten til sammen med andre medlemmer av sin gruppe å leve i pakt med sin kultur, bekjenne 
seg til og utøve sin religion, eller bruke sitt eget språk.

Artikkel 31
1. Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i
lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk 
virksomhet.

2. Partene skal respektere og fremme barnets rett til fullt ut å delta i det kulturelle og 
kunstneriske liv og skal oppmuntre tilgangen til egnede og like muligheter for kulturelle, 
kunstneriske, rekreasjons- og fritidsaktiviteter.

Norge samtykket den 17.10.2003 til ratifikasjon av UNESCOs konvensjon om vern av den 
immaterielle kulturarven.
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Immateriell kulturarv kommer blant annet til uttrykk gjennom muntlige tradisjoner og uttrykk, 
utøvende kunst, sosiale skikker, ritualer og høytidsfester, kunnskap og praksis som gjelder naturen 
og tradisjonelt håndverk. Kulturskolen kan gi verdifulle bidrag til dette arbeidet. Møter med kulturarv 
viser elevene hvilken historisk og kulturell sammenheng de står i. Kulturarven som fortid; med dens 
produkter, tradisjoner og tankesett, som nåtid; gjennom elevenes referanser og skapende uttrykk 
her og nå, og som framtid; der elevene skal bruke det lærte i en hittil ukjent verden.

1.2. Kulturskolens verdigrunnlag

Kulturskolen bygger på et humanistisk menneskesyn og på samfunnsverdier som fellesskap, 
ytringsfrihet, menneskeverd og demokrati. Det norske fellesskapet rommer et voksende mangfold 
av kulturelle uttrykk. Ved å anerkjenne og synliggjøre mangfoldet, kan kulturskolen bidra til å 
videreføre og fornye vår kulturarv. Å respektere andre kulturer enn sin egen forutsetter at en har 
kjennskap til sin egen kultur og har trygghet i egen identitet. Kulturaktiviteter skaper arenaer for 
tilhørighet og sosialt fellesskap og kan inspirere til deltakelse i det uenighetsfellesskapet som er en 
forutsetning for et fungerende demokrati.

For kulturskolen er det naturlig å legge ytringskulturbegrepet til grunn for sin virksomhet 
(Kulturutredningen 2014). Begrepet ytringskultur avgrenses her til kunstnerisk virksomhet, 
kunstfaglig opplæring, publikumsmøter knyttet til denne opplæringa og vern og videreføring av 
materiell og immateriell kulturarv. Begrepet omfatter både den profesjonelle og ikke-profesjonelle 
utøvelsen av disse uttrykksformene samt å møte slike kulturelle uttrykk som publikum.

Kulturskolens hovedanliggende er å utvikle og ivareta kunstnerisk og kulturell kompetanse. Til 
grunn ligger et helhetlig syn på mennesket og ideen om at alle mennesker har formsans og 
uttrykksbehov som kan utvikles gjennom opplæring. Kunst- og kulturuttrykk berører grunnvilkår 
ved vår tilværelse som glede, lengsel, drømmer, melankoli og ensomhet, og er fundamentale i 
dannelsesprosessen.

1.3. Kulturskolens formål

Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som 
ønsker det. Formålet med opplæringa er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og 
kunstneriske uttrykk. Kulturskolen er en sentral del av den sammenhengende utdanningslinjen som 
kan kvalifisere elever med særlig interesse og motivasjon til opptak i høyere kunstfaglig utdanning. 
Opplæringa skal bidra til barn og unges danning, fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet, 
bevisstgjøre egen identitet, bli kritisk reflekterende og utvikle egen livskompetanse.
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Kulturskolen skal også være et lokalt ressurssenter og en samarbeidende aktør i grunnopplæringa 
og kulturlivet i den enkelte kommune. Regionalt kan interkommunale samarbeidsmodeller 
sikre økt mangfold og høy kvalitet i tilbudene. Nasjonalt er den en del av en landsomfattende 
kulturell infrastruktur som bidrar til å løfte fram kunst og kultur som bærende elementer i 
samfunnsutviklingen.

Det norske samfunnet består av mange ulike befolkningsgrupper og det er stor variasjon av 
kulturelle uttrykk. Økende geografisk mobilitet og internasjonalisering bidrar til at samfunnet 
er langt mer komplekst enn tidligere. Kulturskolen bør gjenspeile mangfoldet gjennom et bredt 
sammensatt tilbud i opplæringa, både når det gjelder undervisning, formidling og skapende 
virksomhet.

1.4. Kulturskolens mål

Kulturskolen skal
• gi alle elever mulighet til å utvikle kunnskaper og ferdigheter i kunstfag
• gi alle elever mulighet til å finne og formidle egne kunst- og kulturuttrykk
• styrke elevenes estetiske, sosiale og kulturelle kompetanse
• styrke elevenes evne til kritisk refleksjon og selvstendige valg
• gi fordypningsmuligheter som kan danne grunnlag for videregående og høyere utdanning 

innen kunst- og kulturfag
• i samarbeid med skoleverket bidra til et helhetlig kunst- og kulturfaglig tilbud til alle barn og 

unge
• som lokalt ressurssenter medvirke til å styrke kulturell kompetanse og utfoldelse
• i samarbeid med kulturlivet tilby kunst- og kulturfaglig støtte til opplæring og formidling til hele 

lokalsamfunnet

1.5. Kulturskolens rolle som lokalt ressurssenter

Kulturskolen skal samarbeide med skole- og kultursektor og medvirke til å styrke kompetanse og 
kulturell utfoldelse i lokalsamfunnet. Det innebærer et forpliktende samarbeid med barnehager, 
grunnskoler, videregående skoler, det lokale kulturlivet og profesjonelle aktører innen kunst- og 
kulturformidling.

1.5.1. Kulturskolen og grunnopplæringa

Den generelle delen av læreplanen som gjelder både grunnskole og videregående opplæring 
framhever mulighetene i kunstmøter:

«I møtet med skapende kunst kan en rykkes ut av vaneforestillinger, utfordres i anskuelser 
og få opplevelser som sporer til kritisk gjennomgang av gjengse oppfatninger og til brudd 
med gamle former.» (K06) 
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Kulturskolens kunst- og kulturfaglige kompetanse kan supplere den obligatoriske opplæringa 
gjennom et tett samarbeid med skoleverket. Den kulturelle skolesekken (DKS) inngår i 
grunnskolens tilbud til alle elever. Gjennom konserter, forestillinger og utstillinger møter elevene 
profesjonelle kunstnere flere ganger hvert skoleår, og kulturskolelærere kan være aktive utøvere 
innenfor DKS-tilbudene.

Kulturskolens lærere og elever kan også initiere samarbeid med grunnskole og DKS om lokale 
produksjoner. På den måten kan elevene i grunnskolen få tilgang til produksjoner med både 
nasjonale, regionale og lokale utøvere. Det er også etablert kunst- og kulturtilbud til barn i 
førskolealder og for eldre etter mønster av Den kulturelle skolesekken. Kulturskolens lærere og 
elever er naturlige bidragsytere i formidlingen til disse målgruppene.

Samarbeidet mellom kulturskole og grunnopplæring bør foregå både på elevnivå, lærernivå og 
ledernivå. Det kan for eksempel være samarbeid om store forestillinger og produksjoner som 
gjenspeiler kulturelt mangfold, integrering av kunst- og kulturperspektivet i fag, utstyr og lokaler, 
utvikling av metoder og læringsmiljø, pedagogisk veiledning og kulturskolen som utstillings- og 
konserttilbyder.

Undervisninga foregår både individuelt og i små og større grupper. Mens grunnopplæringa er 
aldersdelt og organisert i klassetrinn, har kulturskolens undervisning større grad av aldersblanding. 
Det kan bidra til nettverk mellom elever fra ulike miljø, klassetrinn og skoler, og aldersblandingen 
styrker læringsmiljøet i kulturskolen. I kulturskolens rolle som lokalt ressurssenter inngår også 
samarbeid med helsesektoren, bl.a. med barnevern, sosialtjeneste, flyktningtjeneste, helsesøster 
og eldreomsorg.

Kulturskolen utgjør en viktig forberedelse til de studieforberedende utdanningsprogrammene 
Musikk, dans og drama samt studiespesialisering med 
formgivningsfag i videregående skole. Kulturskolen må sikte mot en kontinuerlig styrking av 
utdanningslinjen fra begynnernivå til profesjonell utøvende virksomhet, nasjonalt og internasjonalt.

1.5.2. Kulturskolen og kulturlivet

I det lokale kulturlivet møtes barn, unge og voksne på ulike arenaer for kunst- og kulturaktivitet. 
Gjennom deltakelse i frivillige organisasjoner, lærer barn og unge hvordan demokratiske fellesskap 
fungerer. I samarbeid med det profesjonelle kulturlivet, kan eleven møte viktige rollemodeller som 
kan få stor betydning for motivasjon og arbeidsinnsats.

For korps, kor, teaterlag, dansegrupper og foreninger som benytter seg av opplæringstilbudet 
gjennom kulturskolen, skal skoleslaget være viktig støtte for å sikre kvalitet og kontinuitet. Kunst- 
og kulturmiljø i lokalsamfunnet er viktige samarbeidspartnere for kulturskolen. Kulturskolen og 
kulturlivet er gjensidig avhengig av at begge parter gjør en kvalitativt god jobb for å rekruttere nye 
medlemmer.
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Samarbeidet mellom kulturskolen og kulturlivet kan for eksempel omfatte avtaler om bruk av 
kulturskolens lærere som dirigenter, akkompagnatører, produsenter, instruktører, regissører og lys- 
og lydteknikere. Kulturskolens oppgave er her å støtte opp om det frivillige kulturlivets aktiviteter 
med den kompetanse kulturskolens personale representerer. Investering i og felles bruk av utstyr 
og lokaler er andre eksempler på hvordan det frivillige kulturlivet og kulturskolen kan bidra til at 
ressurser utnyttes på best mulig måte.

En annen viktig aktør er Ungdommens kulturmønstring (UKM) som gjennom lokale kulturfestivaler 
vektlegger ungdommenes egne kulturuttrykk. Mønstringene er en arena for formidling, læring og 
opplevelse. UKM ivaretar også de ungdommene som deltar på ikke-institusjonaliserte kunst- og 
kulturarenaer. Kulturskolen og UKM kan samarbeide om forberedelsene til og gjennomføringen av 
den lokale mønstringen.

Kulturskolen kan også være en velegnet arena for kulturelt entreprenørskap gjennom samarbeid 
med lokale, regionale og nasjonale aktører. I rollen som ressurssenter er kulturskolen involvert i 
store deler av kommunens kunst- og kulturfaglige tilbud og ivaretar på den måten en viktig funksjon 
i den lokale kulturelle grunnmuren.

1.6. Kulturskolens fag

Kulturskolens fag er primært musikk, dans, teater, visuell kunst og skapende skriving. 
Også undervisning i andre fag som hører ytringskulturen til, kan tilbys (se 1.2). Fagplaner for disse 
fagene finnes i rammeplanens kapittel tre. Fagplanene ivaretar målene for kulturskolen på fagenes 
premisser. Læringsmål, innhold, varierte arbeidsformer, fleksibel organisering av tilbudene og ulike 
vurderingsformer skal inngå i de enkelte fagplaner. Alle elever i kulturskolen skal få undervisning 
som er tilpasset deres interesse og forutsetninger. I tillegg til skal det utvikles lokale læreplaner for 
den enkelte kulturskoles tilbud.

For å kunne gi attraktive tilbud og dermed sikre bred rekruttering til skoleslaget, skal kulturskolen 
vektlegge mangfold i sine undervisningstilbud. Den enkelte kulturskole er ansvarlig for å utvikle 
lokale læreplaner med basis i rammeplanen for alle fag skolen tilbyr.

1.7. Organisering av opplæringa

Undervisninga i kulturskolens fag organiseres innenfor tre opplæringsprogram med ulik profil og 
målsetting: Breddeprogrammet, Kjerneprogrammet og Fordypningsprogrammet. Programmene 
skal ivareta behovet for tilpasset opplæring og er gradert i forhold til undervisningsmengde og krav 
til egeninnsats. Det ligger et stort faglig-pedagogisk potensial i videre utvikling av samvirket mellom 
individuell oppfølging og gruppeundervisning.

Gjennom opplæringa skal alle elever få mulighet til å uttrykke seg overfor et bredt publikum. 
Konserter, forestillinger og utstillinger skal inngå i opplæringa for alle elever som en integrert del 
av undervisninga. Alle elever skal få tilbakemeldinger på egen utvikling og egne resultat gjennom 
utviklingssamtaler.
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For elever som ønsker å gå videre med kunstfaglig utdanning, skal opplæring i kulturskolen 
gi grunnlag for å kunne kvalifisere seg til studieprogram for Musikk, dans og drama samt 
studiespesialisering med formgivningsfag, til høyere utdanningsinstitusjoners talentprogram og til 
høyere kunstfaglig utdanning.

Breddeprogrammet
Programmet har åpent opptak for alle elever som ønsker det. Undervisninga skal bidra til 
å utvikle kreative evner, faglig kompetanse og samarbeidsevne som grunnlag for personlig 
utfoldelse.

Breddeprogrammet omfatter fagtilbud som er særskilt egnet for gruppe- og 
ensembleundervisning. Det kan eksempelvis være grupper innen musikk, dans, teater, 
visuell kunst, lek- og rytmikkbasert begynneropplæring, tilbud for elever med spesielle behov 
og grupper som kombinerer ulike fag. Undervisninga kan gis i form av introduksjonskurs, 
begynneropplæring eller som opplæring for viderekommende.

Krav til deltakelse og egeninnsats spesifiseres nærmere i det enkelte undervisningstilbud.

Kjerneprogrammet
Programmet har åpent opptak for elever som er motivert for større undervisningsmengde 
og systematisk egeninnsats.

Innholdet i undervisninga skal bidra til å utvikle kreative evner, håndverksmessig og 
kunstnerisk kompetanse og samarbeidsevne.

Undervisninga gis som begynneropplæring eller som opplæring for viderekommende.

Programmet skal kunne kvalifisere for videregående utdanning og er basert på langsiktighet, 
progresjon og systematisk trening. Undervisninga er tilpasset den enkelte elev og foregår 
både individuelt, i grupper og i ensembler.

Fordypningsprogrammet
Fordypningsprogrammet har opptaksprøver.

Undervisninga vektlegger utviklingen av kreative evner, håndverksmessig og kunstnerisk 
kompetanse, selvstendighet og samarbeidsevne.

Undervisning og veiledning er tilpasset den enkelte elev og foregår både individuelt, i grupper 
og ensembler.

Fordypingsprogrammet er for elever som har særlig interesse og forutsetninger for å arbeide 
med faget. Undervisningstilbudet skal være vesentlig forsterket med hensyn til innhold og 
omfang i forhold til kjerneprogrammet.

Det stilles krav til høy og målrettet egeninnsats.

Programmet skal kunne kvalifisere for videregående opplæring og høyere utdanning. 
Deler av undervisninga kan foregå i samarbeid med andre institusjoner på regionalt og 
nasjonalt nivå.
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Den enkelte kulturskole avgjør selv fagtilbudet, organisering av tilbudene og utformingen av 
lokale læreplaner på grunnlag av rammeplanen. Innenfor de fagene skolen tilbyr, skal den lokale 
læreplanen omfatte beskrivelse av alle tre programmene.

For å styrke kvalitet og bredde i det samlede undervisningstilbudet, oppfordres den enkelte 
kulturskole til å delta i interkommunalt og regionalt samarbeid, samarbeid med lokale 
kunst- og kulturmiljø, videregående skole, og med høyere utdanningsinstitusjoner og deres 
talentutviklingsprogram.

De tre opplæringsprogrammene er nærmere beskrevet i innledningen til de sentralt gitte 
fagplanene i kapittel 3.
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Kapittel 2 - Prinsipper og retningslinjer for 
 kulturskolevirksomhet

Innledning

Opplæringsloven § 13-6 pålegger alle kommuner i Norge å ha et musikk- og kulturskoletilbud 
enten alene eller i samarbeid med andre kommuner. Prinsippet om likeverdighet i skole- og 
utdanningstilbud er en overordna kultur- og utdanningspolitisk målsetting i Norge, og rammeplanen 
skal bidra til å sikre felles nasjonale normer for mål, innhold og kvalitet i kulturskolene.

2.1. Kommunens ansvar som skoleeier

Kommunen som skoleeier har ansvaret for at kulturskolens tilbud følger nasjonale føringer gitt 
i rammeplanen. Kulturskolen skal inngå i kommunens plandokumenter og kan være en del av 
kommunens strategiarbeid både innen utdanning, kultur og helse.

Skoleeier har ansvar for at kulturskolen har kvalifiserte lærere. I dette inngår å sikre 
kulturskolelærerne tilsvarende videre- og etterutdanningstilbud som lærerne i skoleverket for øvrig. 
Kommunen kan initiere samarbeid med andre kommuner/regioner om etter- og videreutdanning 
og oppmuntre kulturskolen til å ta imot praksisstudenter fra høyere utdanningsinstitusjoner 
der forholdene ligger til rette for det. Skoleeier kan også initiere samarbeid med høyere 
utdanningsinstitusjoner om forskning - og utviklingsarbeid i kulturskolens fag.

Kommunen har ansvar for at kulturskolen har lokaler som er tilpasset den undervisninga som 
tilbys, og kulturskolen skal kunne disponere andre kommunale undervisningslokaler vederlagsfritt. 
Skoleeier bør sørge for at kulturskolen kan tilby friplasser og moderasjonsordninger for å sikre like 
muligheter for deltakelse i kulturskolens tilbud.

Med henvisning til opplæringsloven kan kulturskolen inngå i fylkesmannens tilsyn med 
kommunene. I tillegg til å etterspørre hva slags kulturskoletilbud kommunen har, kan kulturskolens 
samarbeid med skoleverket og kulturlivet inngå i tilsynet.

I rammeplanen inngår nasjonale fagplaner. Det skal utarbeides lokale læreplaner for alle 
fag kulturskolen tilbyr. De lokale læreplanene skal ivareta både nasjonale normer og lokale 
tilpasninger med hensyn til mål, innhold, organisering og vurdering. Skoleeier har ansvar for drift av 
kulturskolen og for å sikre at kulturskolen har et system for kvalitetssikring av opplæringa. 
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2.2. Skoleleders ansvar

Den enkelte kulturskole er selv ansvarlig for å gjennomføre det kontinuerlige arbeidet med 
kvalitetssikring av de tilbud som gis.

Skoleleder må legge til rette for pedagogisk utviklingsarbeid for å videreutvikle kulturskolens fag. 
Eksempler på utviklingsarbeid kan være forsøk med ulike måter å organisere undervisninga på, 
bruk av digitale verktøy, produksjon av undervisningsmateriell samt flerkulturelle og tverrfaglige 
prosjekter. Kompetanseheving for lærere gjennom systematisk kollegabasert samarbeid kan bidra 
til at læreren videreutvikler egen praksis og refleksjonskompetanse.

For å sikre en kunnskapsbasert utvikling i skoleslaget, er det behov for ytterligere dokumentasjon 
og empiriske studier knyttet til innhold, arbeidsmåter og vurdering i fagene. Kulturskolelæreren 
og - lederen bør i større grad skoleres i utforskning og dokumentasjon av egne praksiserfaringer, 
gjerne i samarbeid med høyere utdanning. Kulturskolens personale bør ha muligheter til å delta i 
regionale, nasjonale og flernasjonale fag- og forskningsnettverk.

2.3. Samarbeid om elevens læring

Kulturskolen har et særlig ansvar for samarbeid med skoleverk, korps, kor, lag, foreninger og 
frivillige og profesjonelle kunst- og kulturorganisasjoner. På den måten kan eleven møte en 
helhetlig arena for sin kunstutfoldelse, og få anerkjennelse for kunnskaper og ferdigheter også 
utenfor kulturskolen. Et læringsmiljø som oppmuntrer til deltakelse i kulturelle fellesskap har stor 
betydning for elevenes motivasjon.

2.3.1. Samarbeid med foreldre/foresatte

En viktig faktor for at eleven skal lykkes, er at både foreldre/foresatte og lærere er engasjerte og 
støttende og har forventninger til at barnet skal lære. En løpende kontakt mellom kulturskole og 
hjem om elevens utvikling, trivsel, frammøte og øvingsinnsats, er avgjørende for elevens utvikling 
og framgang.

Elever og foreldre/foresatte skal gjøres kjent med hvilke forventninger kulturskolen har til 
elevens innsats i de ulike programmene. De skal også gjøres kjent med kulturskolens læreplan 
for det aktuelle faget og om hva slags undervisningstilbud de kan forvente. Lærerens krav og 
forventninger til resultat er av stor betydning for elevens innsats og motivasjon. Det skal utarbeides 
tydelige og konkrete mål for hva eleven skal lære, og læreren må kunne diskutere og formulere 
hva som kjennetegner gode læringsprosesser. Læreren og foreldre/foresatte må sammen 
motivere eleven til aktiv utfoldelse innenfor sitt kunstfaglige virkefelt, også utenom den organiserte 
opplæringstida.

Elevens personlige, kunstneriske og håndverksmessige vekst og mestring er det viktigste målet 
for opplæringa. Kulturskolelæreren må lære eleven å ta ansvar for egen innsats i og mellom 
undervisningstimene. Metoder for å integrere elevens egen trening og øving i opplæringa, bør 
være et prioritert tema i undervisninga. En del kulturskoler har lange tradisjoner for opplæring av 
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elever og foreldre/foresatte sammen. Det kan stimulere elevens utvikling og lette oppfølgingen 
i hjemmet. I løpet av skoleåret bør det gjennomføres en til to utviklingssamtaler der læreren og 
eleven samt foreldre/foresatte møtes og hvor elevens læringsprosess og læringsresultater, trivsel 
og innsats er tema for dialog og vurdering.

Hovedarenaene for elevenes læring er undervisningstimene og hjemmearbeidet. Men læring 
foregår også i andre sammenhenger. Å delta i ulike formidlingssammenhenger er en viktig del av 
en læringsprosess. Motivasjon styrkes særskilt når elevene får samhandle med andre som har 
kommet lengre enn en selv. Elevene må få mulighet til å undre seg og eksperimentere; til å være 
forskere. De må få oppdage uttrykksmidlene og ta dem i bruk.

Elevmedvirkning og motivasjon henger sammen. Gjennom dialog mellom eleven og læreren, der 
elevene får være med å legge planer, utvikle evne til egenvurdering, si sin mening om miljøet på 
kulturskolen, undervisninga og hvordan de lærer, får eleven innflytelse på egen læringsprosess.

2.3.2. Samarbeid om en helhetlig kunst- og kulturopplæring

Læreplanverket for grunnskolen appellerer til et samarbeid mellom grunnskole og kulturskole 
i fagene musikk og kunst og håndverk. I tillegg til samarbeid om innholdet i fagene, kan 
kulturskolens lærere være en viktig ressurs for grunnskolens undervisning gjennom felles 
prosjekter. Kulturskolelærere som jobber i kombinerte stillinger mellom kulturskole og grunnskole 
eller videregående skole, har særlige kunnskaper om kulturskoleelevenes kunst- og kulturfaglige 
kompetanse. En helhetlig kunst- og kulturopplæring kan ivareta de ulike elevgruppenes behov 
gjennom systematisk samarbeid og ressursbruk.

Digitale verktøy kan være egnet til elevenes arbeid med kunstfagene. Elevenes mediehverdag 
er preget av at mange typer kommunikasjon og uttrykksmåter samvirker; for eksempel bilde, lyd, 
design og verbalspråk. Det kan stimulere til kunst- og kulturprosjekter som ivaretar tverrfaglighet 
og sidestilte uttrykksformer. Læring gjennom digitale medier er en stadig økende aktivitet for barn 
og unge, og bør også inngå i kulturskolenes undervisning.

2.3.3. Vurdering for læring

Vurdering for læring innebærer veiledning, tilbakemeldinger til eleven og utviklingssamtaler 
med foreldre/foresatte, der hensikten er å skape best mulige betingelser for elevens utvikling. 
Kulturskolelærernes arbeid med vurdering innenfor ulike fag og program, bør styrkes gjennom 
systematisk kompetanseheving.

En må belyse sammenhengen mellom kunstneriske mål, kriterier, motivasjon og veiledning. Målet 
er å utvikle god og framtidsrettet vurderingskultur tilpasset kulturskolens særpreg. 

På institusjonsnivå er det nødvendig med løpende vurdering av undervisningsformer og 
organisering, og av alle støttefunksjoner som bidrar til elevens utvikling.
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2.4. Lærerrollen og profesjonen

«Lærerne avgjør ved sin væremåte både om elevens interesser består, om de føler seg flinke 
og om deres iver vedvarer.» (K06, Generell del)

Lærerens møte med eleven og elevens møte med de kunstneriske aktivitetene er det 
sentrale i kulturskolen. Kulturskolelæreren må ha et bevisst forhold til sine mange roller som 
profesjonsutøver: Pedagog, utøver, leder av små og store grupper, organisator, prosjektleder, 
koordinator, inspirator, kulturbærer, vurderer og kollega.

Ledelsen må legge til rette for at lærerne får dele og kritisk vurdere sin yrkeskunnskap. De må 
kunne beskrive og begrunne sin praksis med et felles fagspråk. Slik kan ulike kunnskapsformer i 
større grad komme til uttrykk og profesjonaliteten løftes fram, ikke minst i kontakten med personer 
og institusjoner utenfor kulturskolen.

Den enkelte kulturskole bør vektlegge og stimulere ulike kompetanser hos læreren. Disse bør 
være gjenstand for refleksjon og tolkning, og legges til grunn for dialoger om arbeidsmiljø og 
læringsmiljø.

• Kunstfaglig kompetanse
• Didaktisk kompetanse
• Kommunikativ kompetanse
• Refleksjonskompetanse
• Relasjonskompetanse
• Lederkompetanse
• Læreplankompetanse
• Vurderingskompetanse
• Yrkesetisk kompetanse

Kulturskolens kvalitet vil avhenge av at lærerne har en arbeidssituasjon hvor de kan utvikle seg 
som utøvere av sitt fag. Lærernes rolle som aktive utøvere skaper gode forbilder for elevene. 
Som del av profesjonsutviklingen er det avgjørende at både lærergruppe og ledelse får opplæring i 
lokalt læreplanarbeid, for å bidra i implementeringen av rammeplanen og tilhørende fagplaner.

2.5. Kompetansekrav for tilsetting i kulturskolen

1. For tilsetting i undervisningsstilling skal det normalt kreves:

Høyere kunstfaglig utdanning i utøvende og/eller skapende kunstfag, tilpasset 
undervisningsoppgavene for stillingen. Som minimum kreves tre års kunstfaglig utdanning. 
Krav om praktisk pedagogisk utdanning gjelder alle. 
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Alternativt:

Faglærerutdanning med minimum 120 studiepoeng kunstfag

Skoleeier kan i særlige tilfeller tilsette søkere som ikke tilfredsstiller disse kravene dersom 
tilsvarende realkompetanse kan dokumenteres.

2. For tilsetting i lederstilling i kulturskolen skal det kreves samme faglige kvalifikasjoner som ved 
tilsetting i undervisningsstilling. Ledere skal ha minst tre års erfaring fra kulturskole og relevant 
lederutdanning og/eller relevant ledererfaring.

Skoleeier kan i særlige tilfeller tilsette søkere som ikke tilfredsstiller disse kravene dersom 
tilsvarende realkompetanse kan dokumenteres.

2.6. Kvalitet i kulturskolen

Undervisningas kvalitet bør være gjenstand for kontinuerlig debatt i kulturskolen. Skoleeier har 
ansvar for at det finnes et kvalitetssikringssystem for virksomheten, og skoleleder har ansvaret for 
å gjennomføre et systematisk kvalitetssikringsarbeid. Arbeidet har som mål å bidra til utvikling av 
kulturskolen på alle målområdene i rammeplanen. Viktige element i kulturskolens kvalitetsarbeid 
kan være:

Undervisnings- og læringskvalitet:
• Elevenes egeninnsats og aktivitet
• Forholdet mellom mål og realisering av de ulike programmene
• Undervisning, læringsprosesser og læringsmiljø
• Lærerkompetanse og kollegasamarbeid
• Pedagogisk utviklingsarbeid

Kvalitet i rammefaktorer:
• Rutiner for elevopptak
• Mengde undervisningstid og organisering av undervisninga
• Utstyr og lokaliteter
• Ressursbruk

Virksomhetskvalitet:
• Samarbeid mellom hjem og kulturskole
• Kompetanseutviklingsplaner for lærere og ledere
• Samarbeid mellom kulturskole og eksterne kompetansemiljø
• Aktivitetsnivå, antall konserter/forestillinger/utstillinger
• Kulturskolens system for kvalitetssikring
• Langsiktighet i virksomhetsplanleggingen
• Arbeidsmiljø
• Ledelse
• Samarbeid mellom kulturskole og eksterne samarbeidspartnere

Mal for kvalitetssikringssystem finnes i rammeplanens kapittel 4. 
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2.7. Lokalt utviklingsarbeid, læreplanarbeid og forskning

Kulturskolefeltet er et relativt nytt profesjonsfelt som trenger forskning og utviklingsarbeid for 
å utvikle kunnskap om skoleslaget. Det er viktig at kulturskolelærere får støtte til å utvikle 
egen praksis og til å drive faglig-pedagogisk utviklingsarbeid. Det er avgjørende for utviklingen 
av skoleslaget at både lærergruppe og ledelse kan få muligheter til etter-/videreutdanning i 
læreplanarbeid for å bidra i implementeringen av ny rammeplan og tilhørende fagplaner samt 
utarbeiding av lokale læreplaner for kulturskolens fag i den enkelte kommune.

Høyere kunstfaglige utdanningsinstitusjoner kan i samarbeid med praksisfeltet initiere og 
gjennomføre forskningsprosjekt og pedagogiske og kunstneriske utviklingsprosjekt med 
fokus på blant annet nye arbeidsmåter og organisering av undervisning, utvikling av nytt 
undervisningsmateriell, samarbeid om skapende og utøvende virksomhet, tverrfaglige prosjekter, 
lokalt entreprenørskap og multimediale undervisningsformer.
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Kapittel 3 - Fagplanene

3.1. Innledning til fagplanene 

Dette kapitlet inneholder fagplaner for fem fag: musikk, dans, teater, visuell kunst og skapende 
skriving. Som kunst- og kulturfag har de mye felles og er beskrevet etter samme struktur. Fagene 
har imidlertid ulike tradisjoner som undervisningsfag, noe som er ivaretatt innenfor strukturen i de 
enkelte fagplanene.
Dans og visuell kunst består av så mange ulike teknikker/sjangrer at fagplanene i disse to fagene 
ikke har spesifisert læringsmålene i utviklingsfaser, slik de andre fagene har. Det forutsettes 
at dette blir gjort lokalt når man vet hvilke teknikker/sjangrer som skal tilbys ved den enkelte 
kulturskole.

3.1.1. Opplæringsprogrammene i kulturskolen 

Breddeprogrammet

Kulturskolen er en naturlig kompetanseleverandør i kommunen i kraft av sin høyt kvalifiserte 
lærerstab og brede faglige kompetanse. Det er viktig med en offensiv synliggjøring av kulturskolens 
mandat som lokalt ressurssenter overfor politikere, andre institusjoner, frivillige organisasjoner 
og lokalsamfunnet rundt kulturskolen. Dette må være utgangspunkt for kulturskolen som lokalt 
ressurssenter i kommunen (jf. 1.4. og 1.5.).

Hovedintensjonen med Breddeprogrammet er en utadrettet virksomhet basert på samarbeid som 
favner bredt. Det bør primært gjennomføres i samarbeid med grunnskole, videregående skole, 
SFO, barnehage og andre instanser som har barn og unge som målgruppe. Det kan også være 
i samarbeid med miljøer for fysisk og psykisk helse, flyktningetat, kirke, bibliotek, eldreomsorg, 
kulturinstitusjoner, UKM, lag, foreninger, skolekorps, festivaler, næringsliv, miljøetater og andre. På 
den måten får visjonen «Kulturskole for alle» et reelt innhold, og kulturskolens «ytringskultur» kan 
gjøres gjeldende i et større format.

Denne virksomheten må vokse ut av møtet mellom kulturskolens lærerkompetanse og potensial 
og behov i den enkelte kommune. Den kan ha ulik struktur og varighet og må tilpasses den enkelte 
kulturskoles kapasitet og kompetanse. Det bør utvikles samarbeidsmodeller og intensjonsavtaler 
der identitetsskaping, lokal kultur og historie, kulturmangfold, innovasjon, entreprenørskap og 
utvikling er målet. 

Kulturskolen må utforske og etablere nye publikumsmøter på nye arenaer for å få 
kunstopplevelsene ut til flere. Dette er en naturlig forlengelse av kulturskolen som ressurssenter i 
lokalmiljøet. 
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Breddeprogrammet bør planlegges og gjennomføres ut fra følgende prinsipper:

• Bruke kunst og kultur som grobunn for livskvalitet, fellesskap, deltakelse, dannelse og mening.
• Styrke oppvekstmiljø og tilhørighet gjennom kunst og kultur.
• Tilrettelegge for inkludering og fellesskap med vekt på mangfold, åpenhet og flerfaglig/tverrfaglig 

samarbeid.
• Arbeide med ulike workshops, prosjekter, tema og arrangementer med synliggjøring og deling 

av resultater/visninger.
• Tilrettelegge for opplevelse, erfaring og aktivisering i ulike konstellasjoner av tid, rom og 

deltakere. 
• Styrke kulturelt entreprenørskap i lokalmiljøet.
• Bruke kunst og kultur i offentlige rom og i en samfunnsmessig kontekst.

Organiseringen kan være prosjektrettet, tverrfaglig eller kursbasert, eller som ulike gruppe- og 
ensembletilbud som kontinuerer fra år til år.

Kulturskolen kan tilby prosjekter/kurs som del av et Breddeprogram. Faglig kvalitet og 
undervisningskvalitet i disse forutsetter en viss gruppestørrelse. Dette kan for eksempel være:

• Kunstkaruseller, som kombinerer ulike kunst- og kulturuttrykk som visuell kunst, skapende 
skriving, teater, sirkus, håndverk eller andre aktuelle fag i den enkelte kommune. Kunstkaruseller 
vil gi elevene mulighet til å bli kjent med ulike kunstfag før de søker opptak i Kjerneprogrammet. 
Tilbudene vil fungere som «døråpnere»; de gjenspeiler den lokale kulturskolens helhetlige 
kompetanse og vil kunne bidra til økt rekruttering til kulturskole og kulturliv.

• Introduksjonskurs i ett enkelt kunstfag for elever som ønsker å prøve ut ulike instrumenter eller 
ulike dansestiler osv. 

• Spesialkurs innenfor tradisjonsrik kulturarv og smale tilbud.

Som kompetanseleverandør kan kulturskolen også tilby kompetansehevingskurs, konferanser, 
være rådgivende organ, festivalarrangør m.m.

Kjerneprogrammet

Kjerneprogrammet er kulturskolens hovedvirksomhet. Langsiktighet er hovedprofilen i 
kjerneprogrammet. Programmet er for elever som ønsker å arbeide med kunstfaget over tid, og er 
basert på progresjon, systematisk trening og elevens utvikling gjennom ulike faser. Opplæringa vil 
vanligvis strekke seg over flere år. 

Kjerneprogrammet skal være rekrutterende og forberedende for elever som ønsker å gå videre til 
Fordypningsprogrammet. Det skal også kunne forberede for videre utdanning. 
Opplæringa deles inn i faser som bygger på hverandre, og fasene sier noe om hvor langt eleven 
har kommet i faget. 

Forventningsnormer. I dette begrepet ligger en generell beskrivelse av det læringsutbyttet en kan 
forvente at eleven har oppnådd i løpet av de ulike fasene. Det beskrives i form av læringsmål i de 
fem fagplanene og tydeliggjør forventninger om kvalitet og progresjon. Læringsmålene gjelder på 
tvers av ulike sjangrer/emner innenfor det enkelte fag. Til sammen vil fagets læringsmål, faser, 
innhold og arbeidsformer synliggjøre og legitimere det langsiktige pedagogiske arbeidet. 
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Elevens individuelle forutsetninger vil være bestemmende for progresjonen. Det er derfor ingen 
tidsplan knyttet til de ulike fasene. 

Lokale læreplaner. Det vil være behov for å utarbeide lokale læreplaner som konkretiserer 
læringsmålene og viser faglig progresjon fra nybegynner til viderekomment nivå, for ulike visuelle 
fag, dansefag, tekstlige uttrykk, sceniske uttrykk og ulike instrumentgrupper. Læreren/kollegiet 
synliggjør dermed et læringsforløp der fagkomponenter bygger på hverandre, viser hvordan en 
time bygger på den forrige, hvordan en undervisningstermin leder til den neste osv. 

Læringsstrategier, progresjon i øvings-/treningsmengde og elevens egeninnsats vektlegges i 
Kjerneprogrammet. Læreren bør ta hensyn til elevens helhetlige læringssituasjon som en naturlig 
del av undervisningsplanleggingen, både lære eleven fagstoffet og lære eleven å tilegne seg dette 
på en mest mulig hensiktsmessig måte. Å få kjennskap til de fritidsaktivitetene eleven er involvert i 
utenom kulturskolen, kan gi viktig informasjon.

Den enkelte kulturskole bør innenfor Kjerneprogrammet ta ansvar for ekstraordinære 
undervisningstilbud som har til hensikt å ivareta instrumenter og lokale kulturtradisjoner med 
mangelfull rekruttering. Det samme gjelder særskilte deler av tradisjonsrik kulturarv.

Spesialiseringskurs som er relevante for viderekomne elever i Kjerneprogrammet og 
Fordypningsprogrammet, kan tilbys. 

Fordypningsprogrammet

Fordypningsprogrammet er for elever med særskilte forutsetninger og interesser for den 
kunstneriske aktiviteten. Det blir stilt krav til høy og målrettet innsats. Fordypningsprogrammet skal 
kunne forberede for høyere utdanning.

Programmet bygger på Kjerneprogrammet, men er vesentlig forsterket med hensyn til 
undervisningstimetall og innhold. Det planlegges som et forløp med faglig progresjon. Det er en 
forutsetning at læreren utnytter familieengasjement, bygger støtte- og kontaktnett rundt eleven 
og ser hva som trengs for elevens totale vekst. Spesielt viktig er det å fremme bevisstgjøring hos 
eleven om ambisjoner og videre valg.

Elevene tas inn etter søknad og opptaksprøver. Det er læreren som anbefaler eleven å søke når 
tida er inne. Opptak til programmet bestemmes av elevens nivå, ikke alder. 

For å styrke kvaliteten i undervisningstilbudet eller for å få bredere tilgang til lærerkompetanse blir 
den enkelte kulturskole oppfordret til å gå inn i et samarbeid om å etablere Fordypningsprogram 
(jf. 1.7). Det kan være interkommunalt samarbeid, samarbeid med lokale kunst- og kulturmiljøer, 
lag, programfag i videregående skole eller høyere utdanning. Visuell kunst kan søke om 
opplæringsplass på atelier hos en profesjonell kunstner. Programmet kan også omfatte nettbaserte 
tilbud for undervisning som ikke er tilgjengelig regionalt, om de er faglig egnet.

Den enkelte kulturskole bør styrke undervisningstilbudet rundt enkeltelever på viderekomment nivå 
i Kjerneprogrammet slik at de blir potensielle søkere til Fordypningsprogrammet.
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Undervisninga i alle program skal ha høy kvalitet. I alle program bør det utarbeides lokale 
retningslinjer for deltakelse og oppmøte.

3.1.2. Læreren i kulturskolen

Arbeidet som kulturskolelærer krever høy kompetanse og profesjonalitet og er sammensatt av 
både faglige, didaktiske og menneskelige kvalifikasjoner (jf. 2.4.) Yrket forutsetter at læreren kan 
ivareta sine roller som utøvende og skapende kunstner, pedagogisk veileder, kunnskapsformidler, 
omsorgsperson, kulturformidler, relasjonsbygger og kollega på én og samme tid. Kompetanse 
kan defineres som summen av lærernes praktiske ferdigheter, kunnskaper, evne til refleksjon og 
personlige kvaliteter (St.meld. nr. 11, s. 47). 

Noen utvalgte lærerkompetanser fra kapittel 2 er utdypet nedenfor.

Kunstfaglig kompetanse. Lærere er viktige rollemodeller. De må derfor være samspillspartnere 
og utøve sitt fag i møte med elevene. Kulturskolelederen bør legge til rette for at lærerne kan 
fortsette å være utøvere av sitt fag.

Hvilket kulturinnhold eleven skal gjøres kjent med, er et sentralt spørsmål i undervisninga. 
Kulturskolelæreren kan oppleve et dilemma mellom elevens interesser og ønsker om innhold 
og sin egen preferanse og ekspertise. Lærerkollegiet bør kontinuerlig drøfte spørsmålet om 
konsekvensene av ulike innholdsvalg. Eleven må få møte et innhold som har dybde, kvalitet, er 
egnet til teknikktrening, utøvelse, utforming og refleksjon. Kulturskolelæreren har ansvar for å åpne 
dører til rom eleven hittil ikke vet om, men samtidig bygge bru til elevens faglige horisont. 

Det bør legges til rette for at kulturskolens personale får kjennskap til den samiske kulturen i Norge 
(jf. 1.1.2.). I relevante områder må det legges til rette for at samiske barn og unge kan utvikle sin 
kultur innenfor fellesskapets rammer. Kulturskolen bør også være bevisst på den ressursen det 
kulturelle mangfoldet utgjør i kommunen lokalt. 

Didaktisk kompetanse. Læreren i kulturskolen er en reflektert praktiker som er i en kontinuerlig 
utforsknings- og utviklingsprosess i forhold til egen undervisning. Det gjelder både planlegging, 
gjennomføring og vurdering av undervisning der vekslingen mellom daglige praksiserfaringer og 
faglige og pedagogiske perspektiver gir viktige innspill til profesjonstenkningen. En dyktig lærer 
er opptatt av at elevene skal lære noe, klargjør mål og forventninger om innsats, organiserer 
undervisninga med tydelig progresjon og læringsstøttende tilbakemeldinger. 

Kollegialt didaktisk arbeid er del av kulturskolen som en lærende organisasjon, og et kontinuerlig 
utviklingsarbeid bør gjenspeiles i lærernes arbeidsplaner. En åpen delingskultur kan stimulere til 
økt utdanningskvalitet, tverrfaglig samarbeid, utprøving av nye arbeids- og læringsformer, dessuten 
bedre kontinuitet og helhet i kulturskolens samlede tilbud.

Relasjonskompetanse. Kontakten og interaksjonen mellom lærer og elev er noe av læringas 
viktigste grunnlag. En tillitsbasert relasjon er avhengig av lærerens evne til å se hver enkelt elev og 
møte elevene fra deres perspektiv. Det fremmer trygge, glade, samarbeidsorienterte og motiverte 
elever og innebærer at elevene tør ta aktivt del i egne læringsprosesser. 
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Å ta del i et bredt utøvermiljø på tvers av aldersgrupper og generasjoner er viktig og ofte 
avgjørende for å bli en dyktig musiker, danser osv. Dette gjør læreren til en sentral kulturarbeider 
som, så langt det lar seg gjøre, må samarbeide med frivillige lag og organisasjoner. Det kan 
være skolekorps, spelemannslag, danseringer, teaterlag, aspirantorkestre, historielag m.fl. 
Dette gjelder i prinsippet alle nivåer og programmer. Prosjekter med vekt på lokal historie, lokale 
håndverkstradisjoner, musikk- og dansetradisjoner vil bidra til opplevelse av mestring, lokal identitet 
og tilhørighet.

Yrkesetisk kompetanse. Å være elev i kulturskolen innebærer at eleven må eksponere seg, vise 
hva hun kan og ikke kan, uttrykke sitt følelsesliv. Dette gjør eleven sårbar. Det innebærer dermed et 
spesielt yrkesetisk ansvar. Læreren må være bevisst på det asymmetriske forholdet mellom elev og 
lærer, sørge for at elevene føler seg trygge i undervisningssituasjonen og at alle får oppleve glede 
og framgang. Lærerkollegiet bør tenke over hvilke konsekvenser de verdiene man står for og er satt 
til å forvalte, bør få i form av handlinger og væremåte.

Når eleven er under myndighetsalder, har lærerne også et etisk ansvar overfor foreldre/foresatte. 
De må komme dem i møte, ta seg tid til å begrunne og forklare de valgene de gjør. 

For å trives og yte sitt beste på arbeidsplassen er det avgjørende at man føler seg verdsatt, 
opplever respekt og anerkjennelse blant kolleger og ledelse. I praksis kan dette bety at kollegiet 
reflekterer over og drøfter væremåter, normer og tradisjoner som eksisterer på arbeidsplassen. Her 
har alle et ansvar. Yrkesetikk gjelder også overfor arbeidsgiver. Som ansatt har man et formalisert 
mandat, en rammeplan, stillingsinstruks m.m. Å forholde seg konstruktivt til disse rammene er en 
vesentlig side ved lærerprofesjonaliteten. 

Som lærer er man også fagets forvalter. Man har et ansvar for å videreføre tradisjoner, arbeide 
for fagets status i samfunnet og for å opprettholde faglig kvalitet. Kunstfaget skal alltid ha en solid 
kjerne av kunstnerisk kvalitet (Hanken 2004).

Lærere og ledelse må i fellesskap og individuelt utvikle moralske kompass. Det innebærer fire 
utfordringer som hører sammen: 1) Lære å oppdage når man står overfor en etisk utfordring. 
2) Utvikle evnen til moralsk refleksjon, blant annet å kunne se på konsekvensene av mulige valg. 
3) Utvikle en yrkesetisk motivasjon, det vil si å være villig til å ta moralsk ansvar i yrket. 
4) Utvikle en karakterstyrke som gjør at en handler i samsvar med sin overbevisning (T. Bergem). 
Det er lederens ansvar å initiere og strukturere dette yrkesetiske arbeidet.

3.1.3. Lokalt utviklingsarbeid, læreplanarbeid og forskning 

Det forutsettes at det enkelte lærerkollegium utarbeider lokale læreplaner som spesifiserer 
progresjon og innhold for undervisninga. Utgangspunktet for planene er læringsmålene, samtidig 
som en tar hensyn til prinsippet om tilpasset opplæring for den enkelte elev. Så langt det lar seg 
gjøre, bør dette være et kollektivt arbeid der kolleger gjennom dialog utvikler normer for hva som 
er god planlegging, god undervisning og god vurderingspraksis. Slik utvikles felles standarder. 
Dette vil være et viktig utviklingsarbeid for den enkelte kulturskole som ledd i å stimulere til 
økt utdanningskvalitet. Gjennom en slik praksis kan kulturskolelærere fra både små og store 
kommuner delta i utviklingen av profesjonen og i diskusjonen om hvilke krav og forventninger deres 
profesjon skal bidra til i kulturskolen.
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Utviklingen av profesjonalitet som kulturskolelærer tilsier at forskningsinformert og forskningsbasert 
undervisning må styrkes kontinuerlig. Å ha lærere med videreutdanning på masternivå vil være 
et stort aktivum for den enkelte kulturskole. Det er et lederansvar å sørge for dette. Skolelederen 
bør formidle og oppdatere informasjon om hvor lærerne kan finne relevant forskning for sitt fag og 
stimulere til utprøving, publisering og deltakelse i fagkonferanser og forskningsnettverk, dessuten 
samarbeid med universitets- og høgskolesektoren. 

3.1.4. Eleven i kulturskolen 

Livskompetanse. I en tid der unge lett kan gå inn i rollen som passive forbrukere, får 
kunstfagopplæringa en sentral plass. Ved å legge vekt på kognitiv, emosjonell og motorisk trening, 
oppmerksomhetstrening og utvikling av selvuttrykk, vil opplæringa kunne bidra til produktive 
mennesker. I kulturskolen vil elevene utvikle lederegenskaper og kommunikasjonsevne, lære 
problemløsning og lagarbeid. 

Kulturarven er en grunnleggende faktor i utviklingen av elevens livskompetanse. Gjennom 
kjennskap til fortida rustes barn og unge til å mestre utfordringer i nåtid og framtid. Ethvert kulturelt 
uttrykk står i en historisk sammenheng, det har vokst fram på bakgrunn av tidligere kulturuttrykk 
og har perspektiver både bakover og framover. Gjennom kunnskap om det som har vært, vil 
eleven oppleve seg selv som ledd i en kjede, noe som innebærer en utvidelse av horisonten og 
er et aspekt ved identitetsdannelse. Gjenskape og skape sitt eget vil kunne bidra til å øke elevens 
menneskekunnskap – om seg selv og om andre.

Mennesket som utgangspunkt. Barn og unge lærer i samhandling med kompetente lærere og 
medelever. De har alle muligheter for utvikling boende i seg. Lærerens rolle er å legge til rette 
for dette og gi dem muligheter til å utforske og oppdage kunstneriske uttrykksmidler, gi dem 
muligheter til å mestre disse uttrykksmidlene og ta dem i bruk. Deretter gjøre det mulig for elevene 
å bruke uttrykksmidlene til egen formidling og skapende virksomhet. Utgangspunkt og sentrum 
for opplæringa må være mennesket. Som lærer kan en gjennom gode samtaler veilede eleven til 
å resonnere og reflektere over egne handlinger, erfaringer, uttrykksmåter og kunstopplevelser og 
også korrigere egne handlinger. 

Av og til vil elever slutte i kulturskolen. Å forstå elevens tenkemåte blir viktig, prøve å forstå 
situasjonen han eller hun er i og de mål og ønsker eleven har. Det kan også finnes årsaker som 
eleven ikke har herredømme over. Kanskje skal eleven veiledes over på et annet kunstfag. Det er 
viktig å ha en god dialog med foreldre/foresatte. I tillegg bør det være et tett samarbeid mellom 
kulturskolen og skolekorps/barne- og ungdomsorkestre/lag/organisasjoner som eleven er en del av. 
Sammen bør en lage sikkerhetsnett for å fange opp elever som er i ferd med å gi opp. 

Fadderordning. Læringsmiljøet kan styrkes gjennom godt organiserte fadderordninger der eldre 
elever har ansvar og konkrete oppgaver overfor yngre elever. Dette er utviklende for begge parter. 
Oppgavene kan være å øve/trene sammen med elevene, være ansvarlig for faggrupper, arrangere 
framføringer o.l.

Barn og unge med særlige behov. Kulturskolen skal kunne ta mot og legge til rette undervisning 
for unge med særlige behov. Tilretteleggingen kan gjelde veiledning i valg av program og kunstfag, 
sosiale og pedagogiske løsninger. Barn med særlige behov kan trenge spesialpedagoger, 
kunst-/musikkterapeuter og annet fagpersonale som kan bidra til å legge til rette undervisninga 
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i samarbeid med kunstfaglærerne. Arbeid med kunstuttrykk har vist seg å være til god hjelp 
for traumatiserte barn. Samarbeidet kan utvikles inn mot grunnopplæring, SFO, helsesøster, 
barnevern, flyktningtjeneste, sykehus, psykolog og sosialetat. Foreldre/foresatte er en viktig 
samarbeidspart. Kulturskolelederen og kulturskoleeieren har et viktig ansvar.

Samarbeid med foreldre/foresatte. Jf. 2.3.1. Foreldre og andre foresatte er lærerens viktigste 
samarbeidspartnere. Et godt tiltak kan være å samle foreldre/foresatte i starten av kulturskoleåret 
til viktig informasjon om betydningen av kunstopplæring, rammeplan, årshjul, prosjektplaner, 
organiseringsmodeller og undervisningsplaner. De trenger god informasjon om hvordan de best 
kan hjelpe barnet hjemme. 

3.1.5. Kunnskap i kulturskolen

Et vidt spekter av språk. Kunst- og kulturfagene representerer et vidt spekter av språk. Disse 
forteller oss noe ved at de vekker et utall av tanker, assosiasjoner og ideer. Når vi spiller, danser, 
former, skriver og dramatiserer, kommuniserer vi med hverandre ved å lytte, forestille oss, lese 
symboler og tolke tegn. I kunstopplæringa ligger kunnskapen først og fremst i det elevene gjør, 
i å trene ferdigheter, men også i teorier og forklaringer, i erfaringer og refleksjoner.

Indre forestillinger er en nøkkel til selvutvikling, og innsikten som uttrykkes, er universell. Fordi 
kunst- og kulturuttrykk er skapt av et menneske og formidles til et annet, kan det ha sterke 
elementer av menneskekunnskap. Det berører grunnvilkår ved tilværelsen (jf. 1.2.) og gjør 
kunstfagene grunnleggende i oppdragelsen av barn og unge. 

Kroppsdimensjonen i kunstopplæringa. Opplæring i kunstfagene er i høy grad knyttet 
til kroppen: kroppsbruk, kroppslig bevissthet, kroppslig minne, rytmikk, fysisk håndtering av 
instrumenter, bruk av hele kroppens sanseapparat. Å utforske bevegelser, tyngdepunkt, balanse 
og styrke i kroppen er sentralt. Kropp og bevissthet står i et nært forhold til hverandre. Å kunne 
innebærer at kunnskapen allerede fins i den fysiske aktiviteten og i kroppens bevegelser. 
Bevissthet om kroppsbruk som er naturlig og som forebygger overbelastning, må få rikelig plass i 
opplæringa.

Kunstnerisk kvalitet. Kulturskolen må forankres tydelig i kunstneriske mål. Kunstnerisk kvalitet vil 
kunne defineres ulikt fra kunstfag til kunstfag: kvalitet på den kunstneriske utførelsen, kvalitet på 
formidlingen, kvalitet på den enkelte undervisningstimen, kvalitet på produksjonen og kvalitet på 
elevens egen innsats (jf. 2.6.). 

Et viktig diskusjonstema for lærere og ledere er derfor hvilke forutsetninger som må være til stede 
i arbeidet mot kunstnerisk kvalitet. Kulturskolens lærere skal ha både pedagogisk kompetanse 
og et høyt kunstnerisk nivå (jf. 2.5.) I tillegg bør elevene oppleve samarbeid med profesjonelle 
kunstinstitusjoner og profesjonelle utøvere utenfor kulturskolen. Slik tilegnes normer for kvalitet. 

Kunst- og kulturfagene er utstyrsfag, dvs. at en forutsetning for å utøve fagene på høyt nivå er 
knyttet til velutstyrte undervisningsrom og god kvalitet på utstyr, saler, scener, instrumenter og 
verktøy. Dette blir utdypet i de enkelte fagplanene.
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Gode arbeidsrutiner. Det er viktig å hjelpe elevene til å etablere hensiktsmessige og selvstendige 
måter å øve eller trene på. Det innebærer å kunne planlegge. Når? Hva? Hvordan? Det 
innebærer videre hjelp til fysisk oppvarming, mental oppvarming, teknisk trening, innstudering, 
memoreringsarbeid, kartlegging av krevende utfordringer, vurdering av egen framgang og innsats. 
Dette kommer igjen som læringsmål i fagplanene.

3.1.6. Vurdering for læring

Alle elever har behov for å få konkrete tilbakemeldinger som støtter personlig og faglig utvikling. 
Dette er hensikten med vurdering for læring. God veiledning underveis i prosessene er en av 
de viktigste faktorene for god læring (Hattie 2014). Vurderingen kan være individtilpasset eller 
gruppetilpasset. Det er viktig å gi informasjon om gruppas og enkeltelevens læring og utvikling til 
både elever og foreldre/foresatte. Foreldre/foresatte bør oppfordres til å delta i utviklingssamtalene 
i Kjerneprogrammet og Fordypningsprogrammet.

Elevene må trenes i å reflektere og stille spørsmål – da kan undervisning og læring spille på 
lag. Vurdering som ledd i elevenes læring og utvikling bør være et kontinuerlig diskusjonstema i 
lærerkollegiet. Det må skapes en gjennomtenkt tilbakemeldingskultur som bygger på prinsipper om 
vurdering for læring.

Vurdere er å bedømme, klassifisere, overveie, å angi verdien eller kvaliteten på bakgrunn av en 
kvalitetsstandard.

Vurdering som didaktisk fenomen. Følgende spørsmål er sentrale: Hva, Hvordan? Hvorfor? 
Hvem? Når? Hvor?

Vurdering som læring. Elevene trenes i å vurdere seg selv (egenvurdering) og å vurdere og gi 
tilbakemelding til hverandre (elevrespons).

Summativ vurdering/vurdering av læring. Denne formen for vurdering gjøres etter endt 
læringsforløp. Læreren gir informasjon om læringas resultater/produkter, eller lærere og elever 
oppsummerer dette sammen. Vurderingen tar utgangspunkt i definerte kriterier og læringsmål.

Formativ vurdering/vurdering for læring. Eleven får veiledende og læringsstøttende 
tilbakemeldinger underveis i prosessen. Veiledningen kan være individ- eller grupperelatert. 
Læreren forklarer, viser, korrigerer. Vurdering for læring kan ha form som utviklingssamtaler med 
dialog og refleksjon som sentrale elementer og der ansvarliggjøring og elevmedvirkning er viktige 
aspekter.

Ulike vurderingsformer er konkretisert i de enkelte fagplanene. 

Vurdering av undervisning. Hensikten med denne typen vurdering er å drøfte hvorvidt 
kulturskolen lykkes i å ivareta opplæringas mål. En styrket vurderingskultur i personalet vil bidra til 
at profesjonen er i utvikling. Den er med på å styrke lærerens undervisning, bidrar til faglig utvikling 
og gir inspirasjon samtidig som den kan initiere faglig-pedagogisk utviklingsarbeid i kulturskolen. 
Kulturskolen bør ha rutiner for systematisk kollegaveiledning.
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Fremtiden er ikke noe man forutsetter,
men noe man skaper … (Lennart Koskinen)
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3.2. Fagplan dans

3.2.1 Dans i kulturskolen

Dans i kulturskolen springer ut fra dans som kulturell og kunstnerisk aktivitet. Kulturskolen gir 
opplæring i ulike danseformer som ofte formidles til andre fra en «scene», det være seg i et 
kulturhus, på en skole, på en togstasjon, i skogen eller via en film.

Sentrale dansefag i kulturskolen er klassisk ballett, jazzdans, samtidsdans, tradisjonsdans og 
urbane dansestiler. Viktige handlinger i faget er å utøve, formidle, skape, oppleve og reflektere.
Kulturskolen bør ha en målsetting om å bygge opp et bredt dansetilbud og tilby undervisning 
innenfor både Breddeprogram, Kjerneprogram og Fordypningsprogram. Tilbudene bør ha tydelig 
struktur, progresjon og læringsprofil slik at det er rom både for de som bare vil danse litt og for de 
som vil danse mye og satse videre.

I arbeidet med dans i kulturskolen vil prosessen være like viktig som resultatet. Det er viktig 
med en god mestringskultur der en har tydelige mål og ambisjoner, men likevel legger vekt på 
medbestemmelse og eierskap, samarbeid og det å gjøre hverandre gode. Dansefaget er en 
viktig arena for sosiale møter, nære relasjoner og vennskap. For noen elever vil kulturskolens 
Fordypningsprogram også kunne gi grunnlag for en senere profesjonsutdanning. 

Kulturskolen må være utviklingsorientert, innovativ og en god samspiller for å kunne realisere 
sitt potensial som lokalt ressurssenter, og dansen bør ha en viktig rolle i denne sammenhengen. 
Dans i kulturskolen kan bidra i tverrfaglig samarbeid med barnehage, skole, kulturliv, lag og 
organisasjoner, idrett, samt med fagmiljøer innenfor forebyggende psykisk og fysisk helse.

Dansens betydning for menneske og samfunn

Dans er en del av vår menneskelighet. Hos barn er dans til stede som en intuitiv uttrykksmåte helt 
fra fødselen av. Det er viktig at denne medfødte evnen til å uttrykke seg med bevegelse, stimuleres 
videre i oppveksten. Å oppleve, utøve og skape dans vil kunne gi et positivt bidrag til elevens 
fysiske, emosjonelle, sosiale og intellektuelle utvikling.

Dans kan stimulere til kreativitet, utfoldelse og mestring og bidra til en positiv holdning til egen 
kropp og til dannelse og identitetsutvikling.

Videre kan dansen styrke viktige livskompetanser som mot, disiplin, trygghet, tillit, samhandling og 
samarbeid. Ikke minst kan dansen stimulere personlig danseglede og livsglede. 

I lokalsamfunnet kan dans bidra til å skape kulturopplevelser og lokale møteplasser, feiringer og 
markeringer av lokal historie, samhørighet og kulturarv. Dansen kan bidra til å gi lokalbefolkningen 
kulturell kompetanse og økt livskvalitet, noe som er i tråd med kulturskolens utvida oppgave som 
lokalt kulturelt ressurssenter.

Enkelt sagt er dans bevegelse i tid og rom. Dansen har en spesiell egenverdi, og mennesker har 
til alle tider uttrykt seg gjennom dans. Dansen er også kulturbundet og knyttet til person, sted og 
bruk. Den er et kunstuttrykk som forsøker å forstå, bearbeide og uttrykke virkeligheten, den er et 
ritual, den er en del av sosialt samvær, og den er et ledd oppdragelse og danning. 
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Fortid, nåtid og framtid – et dansefelt i bevegelse

Dagens samfunn representerer et stort mangfold relatert til kultur, etnisitet, kropp og tradisjon. 
Kulturskolen har derfor som kulturinstitusjon ansvar for å legge til rette for danseopplæring som 
gjenspeiler samfunnets dynamikk og utvikling og der det skal være rom for alle. 

Samtidig skal kulturskolen ivareta dansens historie og tradisjon. Dansen står slik i et spenningsfelt 
mellom fortid, nåtid og framtid, mellom tradisjon og nyskaping. En danser i dag skal kunne utøve 
og formidle, men også være medskapende, nyskapende, reflekterende og samfunnsbevisst. 

Danseren er ikke lenger bare et objekt for koreografen eller publikum, men et selvstendig subjekt 
med frihet og ansvar for det dynamiske fellesskapet. Dette må kulturskolen gjenspeile.
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3.2.2 Overordna mål 

Gjennom arbeidet med dans skal elevene kunne

• mestre basisferdigheter relatert til egen kropp, nivå, sjanger og dansefagets egenart
• anvende dans som kommunikasjons- og uttrykksmiddel
• oppleve glede ved å mestre, skape og utøve og gjennom det få tiltro til egne evner 
 og uttrykksmuligheter 
• utvikle kritisk tenkning, disiplin og samarbeid
• få muligheter til fordypning som kan danne grunnlag for videregående og høyere utdanning 
 i dans
• bli ressurspersoner som bidrar til et levende kulturliv
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 3.2.3. Faghjul
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Inspirasjon til faghjulet er hentet fra skrivesenteret.no/ressurser/skrivehjulet
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Faghjul – dans som uttrykksmiddel

Faghjulet viser dansefagets mange muligheter og potensial.

Den ytterste sirkelen viser fem overordna handlinger i faget: utøve, formidle, skape, oppleve og 
reflektere. 

Den nest ytterste sirkelen viser en ”verktøykasse” som rommer de aktivitetene en tilrettelegger for 
å gjøre dansen tilgjengelig for elevene. 

Ved å dreie det ytterste hjulet kan en få fram nye kombinasjoner av handlinger og aktiviteter. 

Den nest innerste sirkelen viser grunnleggende verdier som utvikles gjennom danseopplæringa.

Faghjulet må forstås i lys av ulike kontekster som opplæringa er en del av. Kultur- og 
situasjonskontekster er derfor plassert utenfor selve hjulet. 

Kulturkonteksten angir det som er rundt situasjonen. Her kommer sjangrer, koder, normer, 
tradisjoner, framføringspraksiser, læringsmål og kulturelt mangfold inn.

Situasjonskontekst er den konkrete situasjonen her og nå. Den tar hensyn til elevforutsetningene, 
relasjonene i gruppa, publikummet. Dette får betydning for innhold og aktiviteter. Ulike 
situasjonskontekster vil anspore til ulike formidlingsformer og ulike dansestiler.

Læreren må skape forbindelse mellom opplæringssituasjonen og relevante kulturaspekter. 

For eksempel vil et konkret innstuderingsarbeid naturlig ses i sammenheng med den historiske 
konteksten dansen har oppstått i. Eller når undervisninga tilpasses en flerkulturell gruppe elever, 
bør også de kulturelle aspektene de unge bringer med seg, trekkes inn i situasjonskonteksten.

Faghjulet kan hjelpe oss til å se varierte sider ved danseopplæringa. Det kan brukes til refleksjon 
i lærerteamet, eller når lærere planlegger og vurderer danseundervisning.
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3.2.4 Læringsmål

Nedenfor beskrives de tre programmene med læringsmål og forventninger til læreren. 
Læringsmålene er generelle på tvers av de spesifikke dansefagene. Det vil være behov for å 
utvikle lokale fagplaner som konkretiserer og implementerer læringsmålene inn i hvert enkelt 
dansefag og tydeliggjør egenart, delmål og faglig progresjon relatert til elevenes alder og nivå. 
Dette utviklingsarbeidet bør gjøres kommunalt eller interkommunalt ut fra skolens størrelse, 
rammefaktorer og organisering. 

Breddeprogrammet

Forventninger til læreren
• skaper et læringsmiljø preget av trivsel, trygghet, samarbeid og samhandling
• vektlegger prosess og mestring
• skaper gode formidlingsopplevelser
• stimulerer kreativitet og danning gjennom å gi elevene mulighet til å skape og oppleve
• er åpen for brede nettverksamarbeid 

Læringsmål
Eleven
• opplever dansens mangfold og glede
• samarbeider og deltar aktivt i et sosialt fellesskap
• utforsker og skaper egne små uttrykk 
• har deltatt med enkle danseuttrykk på en relevant visningsarena 
• er del av et levende kulturliv i lokalmiljøet og bidrar til å skape felles lokal identitet og livsglede

Kjerneprogrammet

Det er i dette programmet dansetilbudets hovedvirksomhet bør ligge.

Programmet er for elever som ønsker å delta på et fast undervisningstilbud i dans som 
imøtekommer ulike behov og ulike grader av motivasjon og ambisjon. Det kan være både et mer 
åpent breddetilbud og et tilbud for elever som er motivert for å utvikle sine utøvende og skapende 
evner gjennom langsiktig og systematisk opplæring. 

I dette programmet er det anbefalt å legge til rette for et mangfoldig tilbud av ulike dansefag, 
dessuten alders- og nivåinndeling. Avhengig av skolens størrelse, lærernes kompetanse og antall 
danseelever kan det utvikles varierte timeplaner og gruppesammensetninger som imøtekommer 
elevenes ulike forutsetninger, motivasjon og ambisjonsnivå. 
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Forventninger til læreren
• tilrettelegger for systematisk trening i å utvikle fagspesifikk basisferdighet
• tilrettelegger for god faglig progresjon og kontinuitet fra nybegynner, litt øvet, øvet og til 

viderekommen
• utfordrer elevenes personlige uttrykk og formidling
• tilrettelegger for kreative læringsprosesser der elevene skaper fra idé til produkt
• vektlegger samhandling og fellesskap 
• stimulerer elevenes indre motivasjon, engasjement og arbeidsdisiplin
• vektlegger elevenes egenvurdering og refleksjon, bruker formativ vurdering aktivt

Læringsmål
Eleven 
• har kunnskap om og mestrer fagspesifikke ferdigheter relatert til egen kropp, nivå og 

dansefagets egenart
• har kunnskap om og utøver danseuttrykk relatert til dynamikk, musikk, rom og arenaer, alene og 

i ulike grupper
• har kunnskap om enkle koreografiske prinsipper og har deltatt i skapende prosesser fra idé til 

produkt
• har kjennskap til dansens mangfold og rolle i samfunnet og deltar i samtaler om dans
• reflekterer over egen læring og utvikling
• viser respekt for dansekulturens normer og verdier, er forberedt, positiv og motivert i 

dansetreninga og viser god treningskultur

 
Fordypningsprogrammet

Undervisningstilbudet bygger på fasene i Kjerneprogrammet, men skal være forsterket med 
hensyn til innhold og omfang, vurdering og oppfølging. 

Forventninger til læreren
• tilrettelegger og veileder læring og utvikling på høyt faglig og kunstnerisk nivå
• gir tilpasset opplæring til hver enkelt elev
• tilrettelegger for kunstneriske prosesser og utvikling av kunstnerisk bevissthet
• tilrettelegger for utstrakt erfaring med visninger og forestillinger på ulike arenaer
• stimulerer til selvstendighet, disiplin og struktur
• anvender tilbakemelding og vurdering aktivt
• tilrettelegger for at elevene blir gode forbilder for andre danseelever 

Læringsmål
Eleven
• integrerer fagspesifikke ferdigheter og anvender dette i dansen
• viser innsikt i egen danseteknisk og kunstnerisk utvikling og utøver dans med personlig uttrykk 

og tilstedeværelse i små og større produksjoner
• har kunnskap om kunstneriske prosesser, koreografiske prinsipper og virkemidler, utforsker og 

utvikler egne komposisjoner og koreografier
• har kunnskap om dansen som et kunstnerisk, sosialt, historisk og kulturelt uttrykk
• har kunnskap om treningslære og ernæring, planlegger og strukturerer egen treningshverdag 
• tar aktivt del i refleksjon, respons og vurdering 

428 av 521



38

3.2.5. Innhold

Innhold handler om undervisningas hva, knyttet opp mot lærestoff, ulike dansefag, dansesjangrer, 
dansestiler og uttrykksformer. De ulike dansefagene har hver sin egenart, teknikk og estetikk. 

De sentrale dansefagene i kulturskolen er:

• klassisk ballett
• jazzdans
• samtidsdans
• tradisjonsdans 
• urbane dansestiler

Kulturskolens dansetilbud kan også omfatte supplerende og relevante dansefag. Disse kan være 
integrert i dansefagene som er beskrevet ovenfor eller stå som egne tilbud på timeplanen.

Eksempler kan være: barnedans og danselek, kreativ dans, musikaldans, stepp, styrke og stretch, 
nysirkus, dansemiks og/eller akrobatikk. Her må den enkelte kulturskole utnytte lokal kompetanse.

Faghjulets ytterste sirkel

Faghjulets ytterste sirkel med handlingene utøve, formidle, skape, oppleve og reflektere bør 
være et sentralt innhold og perspektiv i alle dansefag og gi ideer og føringer for tilrettelegging av 
danseopplæringa. 

Utøve

Å trene på å utøve er det mest grunnleggende i en dansetime, og mye tid må vies til dette arbeidet. 
Kroppen er dansens instrument, og gjennom denne uttrykker eleven seg. 
Eleven må lære å automatisere og integrere danseteknikk, være til stede i øyeblikket og gå inn i et 
danseuttrykk med hele seg.

Å utøve handler i første omgang om å vise og framføre enkle bevegelser og bevegelsesprinsipper 
med egen kropp. Vekten må ligge på å videreutvikle kroppens fysiske potensial og gjennom dette 
skape frihet og trygghet i den sceniske formidlingen. 

Formidle

Dans som kunstform handler om å uttrykke seg gjennom kroppen. For å lykkes i dette må eleven 
få møte kombinasjoner av ulike stiler og stemninger og videre sikte mot å uttrykke og berøre på 
et dypere plan. Gjennom små, interne visninger og større forestillinger kan man legge til rette for 
varierte formidlingserfaringer, repertoar og uttrykk som speiler dansens bredde og mangfold. 
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Skape

Å skape er en viktig del av danseopplæringa. Eleven skal delta i en kunstnerisk prosess fra idé til 
produkt og erfare de ulike fasene i en kreativ prosess (se modellen nedenfor).

Fra idé og konseptualisering, via utforskning og utvikling av bevegelsesmateriale gjennom 
improvisasjon og komposisjon. Videre til koreografi- og formgivningsfasen der helheten sys 
sammen med dramaturgi, kostyme og kanskje sceniske virkemidler, til ferdigstillelsesfasen der en 
øver og terper, og til slutt selve visningen og vurderingen i etterkant. 

Faser i en kreativ prosess.

Oppleve

Som danseelev er det viktig å få oppleve dans som en uttrykksform med et budskap som kan 
berøre andre. Dette innebærer at eleven også skal lære «om» dans. 

Dette handler om danningspotensialet i faget, det å kunne sette dansen inn i et historisk, kulturelt, 
sosialt og estetisk perspektiv. Det kan være gjennom at læreren forteller og viser eksempler ved 
bruk av tekst, bilde og/eller film, eller gjennom at elevene tas med på profesjonelle forestillinger 
eller møter gjestelærere med workshops fra dagsaktuelle forestillinger.

Læreren har ansvaret for å utvide elevens perspektiv til dans som kulturelt og kunstnerisk uttrykk 
og stimulere til en utvidet interesse for dans ut over egen utøvelse. Å oppleve må kobles til neste 
dimensjon ved faget: Å reflektere. 

Reflektere

Vi lærer gjennom å koble teori og praksis sammen, gjennom å reflektere over mening, over våre 
handlinger og knytte ny erfaring og kunnskap sammen med erfaringer og kunnskap vi allerede har.
Det er viktig å bruke refleksjon som et læringsverktøy og integrere refleksjon med de utøvende 
og skapende dimensjonene i faget. Eleven skal få eierskap til egen læringsprosess gjennom 
refleksjon, kritisk tenkning, verbalisering og gjennom å se dansefaget i en samfunnsmessig ramme. 
Refleksjon innebærer også å beskrive, fortolke og vurdere danseuttrykk.

Samtalene om dans vil også bidra til elevenes faglige utvikling.

Idé og 
konseptualisering

Utforskning og 
komposisjon, utvikling 

av delmateriale

Koreografi, 
gi helhetlig form

Ferdigstillelse, øving, 
visning/forestilling

Vurdering og 
tilbakeblikk
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3.2.6. Arbeidsformer og organisering

Arbeidsformer

Arbeidsformer handler om undervisningas hvordan, hvilke metoder og læringsaktiviteter som blir 
anvendt. Generelt benyttes ulike arbeidsformer i danseopplæring:

• lærerstyrt undervisning
• produksjons- og forestillingsarbeid
• veiledning og vurdering
• elevmedvirkning og selvstendig arbeid
• samarbeid
• utforskning og skapende arbeid
• prosjektarbeid og tverrfaglig arbeid

Variasjon er en nøkkel til læring. Det forutsetter at læreren har et bredt spekter av metoder og 
arbeidsformer for å legge til rette læring i ulike kontekster, med ulike elever og elevgrupper. 
Sentrale stikkord er ellers beskrevet i faghjulet, den mellomste sirkelen. Her finner man en 
«verktøykasse» for tilrettelegging av læring og utvikling. 

Det forventes at elevene trener på egen hånd utenom undervisningstimen. Prosjektperioder, 
workshops, helgekurs og sommerkurs kan være supplerende tilbud i danseopplæringa. 

Organisering

Dansetilbudet i Kjerneprogrammet og Fordypningsprogrammet organiseres gjerne som ukentlige 
«klasser» som går over et helt semester eller skoleår, der elevene danser sammen med en fast 
gruppe og lærer. I programmene integreres det ofte en vurderingsklasse/åpen klasse og små og 
store visninger/forestillinger der elevene får vist fram sine resultater.

Opplæringa bør foregå ukentlig, med aldersinndelt og/eller nivåinndelt undervisning i grupper. 
Hensiktsmessig varighet for danseklassen avhenger av dansefagets egenart, antall elever, alder og 
ferdighetsnivå. 

Gruppestørrelsen bør ta hensyn til elevenes forutsetninger, alder, dansefagets egenart og rommets 
størrelse. 

På kulturskoler der dansefaget har mange elever organisert i større grupper, bør det settes av nok 
ressurser til administrasjon og ledelse som er direkte knyttet til dansefag. Denne ressursen kan 
blant annet benyttes til timeplanarbeid, opptak, oppfølging av enkeltelever, faglig utviklingsarbeid, 
informasjonsarbeid, visjon og strategi, produksjon og gjennomføring av forestillinger.

Å undervise fysiske fag i store grupper er krevende, og dansepedagogen må selv utvikle materiale, 
øvelser og koreografi. Dette bør gjenspeiles i lærerens arbeidsplan, og arbeidstidsavtalene for 
dansepedagoger bør følge anbefalinger fra relevante fagforbund og lokale avtaler. 
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Samarbeid med andre aktører

Dans bør knyttes sammen med andre kunst- og kulturuttrykk i kulturskolen. Dette vil kunne 
stimulere elevens tilhørighet i kulturskolen og knytte læringa i faget til et bredt spekter av 
bruksområder.

Eksterne samarbeidspartnere kan være Den kulturelle skolesekken og skoleverket, kulturlivet, 
idretten, dessuten etater for psykisk og fysisk helse. Dansefaget i kulturskolen er en naturlig aktør i 
lokale kulturmønstringer. 

Kulturskolen må være utviklingsorientert og være en god samspiller for å kunne realisere sitt 
potensial som lokalt ressurssenter, og dansen bør ha en viktig rolle i denne sammenhengen. 
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3.2.7. Vurdering for læring

Vurdering er en viktig del av læringsarbeidet. Alle elever har behov for å bli sett og få konkrete 
tilbakemeldinger som støtter progresjon og utvikling. Hensikten med vurdering for læring er at 
den skal være individtilpasset og støtte opp om elevens personlige og faglige utvikling. Mye av 
vurderingsarbeidet foregår uformelt i den daglige klassesituasjonen i samtale mellom lærer og 
elev. I dans kan vurdering for læring foregå i gruppe eller individuelt. Vurdering for læring er viktig, 
men samtidig ressurskrevende, noe det bør bli tatt hensyn til når midler skal fordeles. Det er også 
viktig å utvikle gode formelle vurderingsrutiner og informere både elever og foreldre/foresatte om 
gruppas- og enkeltelevens læring og utvikling.

Elevenes forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de
• forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem
• får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen
• får råd om hvordan de kan forbedre seg
• er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen utvikling
(udir.no, 2014)

Følgende vurderingsformer bør integreres i opplæringa. Den enkelte kulturskole avgjør hvordan og 
i hvilket omfang: 

Læringsmålene er viktige kriterier for å vurdere elevenes utvikling. Elevene må forstå hva de skal 
lære og hva som er forventet av dem. Når alderen tilsier det, kan læringsmålene være et naturlig 
utgangspunkt for elevenes egen bevisstgjøring rundt læring i faget. Dette kan innebære å sette seg 
egne delmål.

Læringsstøttende tilbakemeldinger. Læreren gir konkrete tilbakemeldinger med presise og 
konstruktive råd til elevene underveis i prosessene. Dette er formativ vurdering og kjernen i 
lærerens veiledning.

Dialog om faglig kvalitet. Læreren har dialog med elevene om hva som er faglig kvalitet og 
styrker gjennom dette bevisstgjøring om hvordan dette kan oppnås.

Eleven vurderer seg selv. Eleven settes i stand til å vurdere kvaliteten på eget arbeid, ta stilling 
til egen innsats og utvikling. En god læringsprosess innebærer både å vite hva man kan og 
bevissthet om det man strever med.
 
Elevrespons. Elevene gir hverandre konkrete tilbakemeldinger (kameratvurdering). Læreren legger 
til rette for reflekterende samtaler og kjøreregler for slike tilbakemeldinger.
 
Gruppevurdering. Læreren legger til rette for gruppevurdering som stimulerer til et godt og 
inkluderende læringsmiljø.
 
Loggbok. Loggføring kan være et godt verktøy for å øke elevenes bevissthet rundt egen læring og 
utvikling.

Utviklingssamtaler. Utviklingssamtaler som er tilpasset alder og nivå mellom elev, lærer og eventuelt 
foreldre/foresatte, har en naturlig plass i Kjerneprogrammet og Fordypningsprogrammet. Tema som 
kan tas opp, er utvikling, faglige utfordringer, arbeidsinnsats, resultater, trivsel og ambisjoner.
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3.2.8 Lokaler og utstyr 

Lokaler

Det fysiske danserommet og sceneforholdene må tilrettelegges for dansens behov og egenart. 
Dette innebærer blant annet:

• Dansesalen(e) bør ha god størrelse, takhøyde, lysforhold og ventilasjon, dessuten pauseplass 
og garderobe med tilgjengelig dusj.

• Golvet i et dansestudio er danserens og pedagogens arbeidsflate. Det bør være tilpasset 
dansens bevegelser for å unngå belastninger og skader. Overflata bør være jevn med 
dansematter eller belagt med tre/parkett.

• Barrer langs vegg eller flyttbare barrer dersom det undervises i dansefag som krever dette.
• Egnet lager/rom for oppbevaring av kostymer, rekvisitter og treningsutstyr.
• Lærerne bør ha egen garderobe, dessuten ha tilgang til kontor/arbeidsrom.

Visningsarenaer

Visningsarenaer for dans er svært viktig og alle elever, uansett nivå eller alder, bør hvert skoleår 
framføre dans for et publikum. Arenaene kan være alt fra små visninger i skolens lokaler eller 
visninger site spesific i uterom, til store oppsetninger i kulturhus, teater, samfunnshus eller 
idrettshaller.

En større danseproduksjon krever god planlegging på forhånd, ryddige produksjonsplaner 
med klare ansvarsområder og blant annet oversikt over kostymer, koreografirekkefølge, 
backstageområdet, lys og lyd.

Å kunne framføre dans på en scene er en viktig del av læringa og den kunstneriske utviklinga til 
elevene. Det bør tas hensyn til dette i form av personalressurser og ressurser til koreografi og til 
produksjonsmidler (lokaler, lys, lyd, kostyme, scenografi, PR).

Utstyr

Det er viktig at undervisninga legges til rette med relevant materiell. Dette kan være:

• Musikkavspillingsutstyr som er lett tilgjengelig og tilpasset rommets størrelse for å sikre god 
kvalitet på lyd.

• Nødvendig treningsutstyr som tøyematter, strikker, balanseballer, brett, puter, skjelett- og 
muskelplansjer samt stokker relatert til de ulike dansefagenes egenart og behov.

• Førstehjelpsutstyr som er tilpasset dansetreningens behov.
• Tilgjengelig datautstyr og programvare for lyd-, bilde- og filmredigering.
• Dansebibliotek med bøker, bilder og film (fysisk og/eller digitale).
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3.3. Fagplan musikk

3.3.1 Musikk i kulturskolen

Kjernen i kulturskolens musikkopplæring er instrumental-/vokalopplæringa, samspillsaktivitetene 
og konsertene, basert på en langsiktig motorisk, teknisk og uttrykksmessig trening, og i et vidt 
sjangerspenn.

Det utøvende musikkfaget har solide metodiske tradisjoner for opplæring i ulike stryke- og 
blåseinstrumenter, tangentinstrumenter og sang, strengeinstrumenter, folkemusikkinstrumenter og 
bandinstrumenter, og en høyt kvalifisert yrkesgruppe i lærerne. Slik blir musikktilbudet en viktig 
underskog både for høyere musikkutdanning, for lokalt/regionalt musikkliv og for profesjonell 
musikkutøving.

Musikktilbudet skal sørge for at alle elever får utnyttet sitt potensial så langt som overhodet mulig. 
Tilbudet skal fange opp de elevene som viser særskilte forutsetninger og som vil inn på en senere 
profesjonsutdanning.

Læringssynet tilsier at alle unge har et iboende potensial for sang og spill; opplæringen er 
talentutvikling fra første stund. Viktige handlinger er å utøve, formidle, lytte, reflektere og skape.

En intensjon med musikkfaget er å gjøre elevene til aktive og medvirkende deltakere i sine 
læringsprosesser.

Breddeprogram, Kjerneprogram og Fordypningsprogram vil til sammen gi elevene tilgang til det 
brede og fordypende spekteret ved musikkfaget.

Musikkopplæringa og kulturlivet

Kulturskolens musikklærere og lokalmiljøets korps, orkestre, band, spelemannslag og kor 
har stor gjensidig interesse av å samarbeide om elevenes utvikling, mestring, motivasjon 
og behov. Mens kulturskolen bidrar med lærerkompetanse, bidrar ensemblene med viktig 
samspillstrening og lederskap. Det er viktig at elevene opplever en helhetlig opplæringsarena 
der instrumentalopplæring, øving, ensemblespill og formidling – på tvers av aldersgrupper – er 
et helhetlig felt. Det bør derfor etableres et tett samarbeid med ledere og styrer i organiserte 
samspillsensembler i lokalmiljøet. Dette kan skje gjennom gode samhandlingsmodeller og felles 
tiltak for kompetanseutvikling. 

Musikk i nåtid og framtid

Musikkelevene skal være framtidas musikkutøvere, musikkpedagoger, musikkskapere og 
publikummere. Musikkopplæringa gir gode betingelser for denne utfoldelsen ved å gi elevene 
kunnskaper og erfaringer som de kan ha glede av gjennom hele livsløpet. 

Musikkutøving er, i tillegg til at det har sin kunstneriske egenverdi, en kilde til mestring, selvinnsikt, 
selvuttrykk, erkjennelse, undring, oppdagelse og samhandling. 
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De unge kommer til å leve i et samfunn som blir mer og mer globalisert. Kulturskolens 
musikkopplæring må bidra til å utvikle en kompetanse som gjør det mulig for dem å forberedes til 
dette, bli verdibevisste, ansvarsbevisste, utvikle personlige uttrykk og innlevelsesevne. Ensemblene 
blir en arena der disse egenskapene kan bli realisert. Elevene lærer å møte oppmerksomhet rettet 
mot individet, forventningspress, krav om «iscenesetting» av seg selv. Her forenes solospill og 
lagspill, likeverdige musikere lytter til hverandre, resultatet avhenger av alle. 

I dag er forståelsen av kultur og samfunn påvirket av inntrykk fra hele verden. Uttrykk, innhold 
og formidlingsformer er preget av stort mangfold når det gjelder musikksjangrer, etnisitet og 
tradisjon. Dette åpner for en ny forståelse av hva musikk kan være som kulturell møteplass og 
som kunstnerisk uttrykk. Musikkopplæringa står i et spenningsfelt mellom fortid, nåtid og framtid. 
Den skal gjenspeile mangfoldet og samfunnets dynamikk, samtidig skal den ivareta historie og 
tradisjoner. 

En moderne forståelse av det utøvende feltet tilsier et musikkollegium som representerer både 
en klassisk, tolkningsbasert musikktradisjon og en muntlig, gehørbasert tradisjon og som deler, 
utveksler og tar med det beste fra begge tradisjonene. Der det fins lærerkompetanse, bør en legge 
ekstra vekt på undervisningstilbud som er knyttet til instrumenter der rekrutteringen er mangelfull. 
En solid underskog er viktig for utdanningskjeden.

Når de unge får delta i flerkulturelle uttrykk og ta instrumentet sitt med inn i nye kombinasjoner 
av musikk, visuelle uttrykk, tekst og bevegelsesuttrykk, vil det kunne styrke kulturforståelse og 
ytringsfrihet.
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3.3.2. Overordna mål

Gjennom arbeidet med musikk skal elevene

• oppnå gode ferdigheter på instrumentet sitt, på alle nivåer og ut fra ambisjonsnivå
• oppleve mestringsglede og positiv selvutvikling 
• utvikle seg til selvstendige utøvere som har glede av musikk livet gjennom
• bli aktive lyttere med et nært forhold til musikk
• utvikle evnen til samspill og samarbeid
• få muligheter til fordypning som kan danne grunnlag for videregående og høyere utdanning 
 i musikk
• bli ressurspersoner som bidrar til et levende kulturliv 
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3.3.3. Faghjul

Situasjons- og kulturkontekster

Situasjons- og kulturkontekster
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Inspirasjon til faghjulet er hentet fra skrivesenteret.no/ressurser/skrivehjulet
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Faghjul – musikk som uttrykksmiddel

Faghjulet viser musikk som uttrykksmiddel. 

Den ytterste sirkelen viser fem overordna handlinger: utøve, formidle, lytte, reflektere og skape. 

Den nest ytterste sirkelen viser en «verktøykasse» med aktiviteter en anvender for å gjøre 
musikken tilgjengelig for elevene. 

Ved å dreie det ytterste hjulet kan en få fram mindre opplagte kombinasjoner av handlinger og 
aktiviteter. Den nest innerste sirkelen viser allmenndannende kvaliteter en kan oppnå gjennom 
musikkopplæring.

Musikkhjulet må forstås i lys av ulike kontekster som opplæringa er en del av. Kultur- og 
situasjonskontekster er derfor plassert utenfor selve hjulet. 

Kulturkonteksten angir det som er rundt situasjonen. Her kommer sjangrer, koder, normer, 
tradisjoner, framføringspraksiser, læringsmål og kulturelt mangfold inn.

Situasjonskontekst er den konkrete situasjonen her og nå. Den tar hensyn til elevforutsetningene, 
relasjonene i gruppa, konsertpublikummet. Dette får betydning for innhold og aktiviteter. Ulike 
situasjoner vil anspore til ulike formidlingsformer og ulike musikkvalg.

Læreren må skape forbindelse mellom opplæringssituasjonen og relevante kulturaspekter. 
For eksempel vil et konkret innstuderingsarbeid naturlig ses i sammenheng med den historiske 
konteksten musikken har oppstått i. Eller når undervisninga tilpasses en flerkulturell gruppe elever, 
bør også de kulturelle aspektene de unge bringer med seg, trekkes inn i situasjonskonteksten.

Faghjulet kan hjelpe oss til å se ulike sider ved musikkopplæringa. Det kan brukes til refleksjon i 
lærerteamet, eller når lærere planlegger og vurderer undervisning.
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3.3.4. Læringsmål og utviklingsfaser

Nedenfor beskrives de tre programmene med læringsmål, nøkkelkompetanser og forventninger til 
læreren. 

Breddeprogrammet

Forventninger til læreren
• skaper et læringsmiljø preget av samhandling, opplevelse og aktivisering
• vektlegger prosess og mestring
• tilrettelegger for læring av basisferdigheter og musikalske grunnelementer
• trener oppmerksomhet og tilstedeværelse 
• er åpen for brede nettverksamarbeid 

Læringsmål
Eleven
• mestrer utøvende basisferdigheter
• deltar aktivt i samspill og sosialt fellesskap
• lærer gjennom lek, utforskning, eksperimentering og refleksjon
• kjenner grunnleggende musikkfaglige begreper
• har trening i å formidle musikk på en relevant arena
• er del av et levende kulturliv i lokalmiljøet og bidrar til å skape felles lokal identitet og livsglede

Kjerneprogrammet

Innholdet i undervisninga skal bidra til å utvikle håndverksmessig og kunstnerisk kvalitet, 
selvstendighet og samspillsevne. Undervisning og veiledning er tilpasset den enkelte elev og 
foregår individuelt, i grupper og i ulike ensembler. Der det fins lærerkompetanse, bør programmet 
styrke/etablere undervisningstilbud på instrumenter der rekrutteringen er mangelfull, som orgel, 
visse folkemusikk- og orkesterinstrumenter. En solid underskog er viktig for utdanningskjeden.

Fire faser. Opplæringa deles inn i fire faser.

• Fase 1: Begynnernivå
• Fase 2: Mellomnivå
• Fase 3: Høyere mellomnivå
• Fase 4: Viderekomment nivå

Én og samme elev kan befinne seg på ulike nivåer når det gjelder musikkforståelse, teknikk, 
notelesing eller gehørutvikling. Elevens individuelle forutsetninger vil være bestemmende for 
progresjon og valg av innhold. Det er derfor ingen tidsplan knyttet til de ulike fasene, men en 
veiledende progresjon tilsier fra ett til fire år på hver fase.

Det vil være behov for lokale læreplaner som konkretiserer læringsmålene i delmål og faglig 
progresjon for ulike instrumentgrupper.
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Det er viktig at læreren gjør seg kjent med elevens totale situasjon. Å kjenne til den 
samspillstreningen som elever får utenom kulturskolen, vil kunne ha konsekvenser for lærerens 
planlegging og for vektleggingen av ulike emner for ulike elever. Det gir læreren innsikt i elevens 
samlede arbeidsmengde og gjør det mulig å koordinere fritidsaktiviteter. 

Nøkkelkompetanser 

Undervisninga i Kjerneprogrammet sentreres rundt fem nøkkelkompetanser: øve, framføre, høre, 
lese, lage. De representerer et langsiktig læringssyn og er nøkkelen til å lykkes i faget, uansett 
hvilket nivå eleven befinner seg på. De må ses i sammenheng.

Øve

Å kunne øve innebærer at eleven lærer å være sin egen lærer. Eleven må kunne planlegge og 
gjennomføre øving, repetere, lytte kritisk og gi seg selv konstruktiv tilbakemelding. Målet er å utøve 
musikk og gå inn i et musikkuttrykk med hele seg. Mye tid må vies til dette.

Framføre

Å kunne framføre innebærer å uttrykke og berøre på et dypere plan, arbeid med formidling, 
konsentrasjon, presentasjon, stressmestring, innspilling og konsertproduksjon. Det gjelder både 
solospill og framføring sammen med band/ensembler, korps, orkestre, kor, profesjonelle musikere 
og elever fra andre kunstformer.

Høre

Å kunne høre handler om å lytte, analysere, samhandle, samspille, imitere og improvisere med 
stemme, instrument og gjennom dans og bevegelse. Det dreier seg også om å transkribere 
musikk, lytte kritisk til eget spill og verdsette musikk.

Lese

Å kunne lese dreier seg om å oppfatte, tolke og forstå musikalske grunnelementer som tegn, motiv, 
tema og formforløp på grunnlag av notasjon, for så å gjenskape dem. Gjennom gjenkjennelse 
og anvendelse av elementene utvikles forståelsen for hvordan strukturer preger musikalske 
uttrykk. Det enkelte lærerkollegium må diskutere spørsmålet om hvordan dette skal vektes for 
at tradisjonsgrunnlaget i ulike musikksjangrer skal ivaretas. Prima vista-spill vil være en del av 
kompetansen.
 
Lage

Å kunne lage innebærer arbeid i spennet fra intuitive improvisasjoner via komponering og 
låtskriving til videreformidling av musikalske ideer i samspill, dessuten utvikling av kompetanse i 
lyddesign, musikkteknologi og konsertproduksjon. Å beherske ulike former for notasjon og på ulike 
måter ta vare på egenkomponert musikk, står sentralt.

442 av 521



52

Fase 1: Begynnernivå

Forventninger til læreren
• setter samspill og musikkopplevelse i sentrum
• gjør eleven fortrolig med instrumentet og instrumentets muligheter
• styrker elevens oppmerksomhet og iakttakelsesevne
• legger grunnlaget for optimal teknisk utvikling
• gir tilstrekkelig rom for spontan uttrykksglede
• har tett samarbeid med foreldre/foresatte

Læringsmål
Eleven 
• imiterer, spiller/synger melodier og rytmemønstre på gehør
• lytter til og vurderer egen musisering
• stemmer instrumentet og intonerer
• finner grunnpulsen i musikken
• leser noter ved å synge melodier på notenavn, trinn eller sol-fa og dirigere grunnslagene
• leser noter ved å sammenlikne og finne likheter i notebildet 
• spiller enkle melodier prima vista
• komponerer videre på melodier der starten er oppgitt 
• komponerer, dirigerer og noterer egne melodier
• improviserer med utgangspunkt i toner, historier, stemninger, stikkord
• henter informasjon fra tittel, komponist, tempo, taktart, toneart, dynamiske tegn og 

musikkuttrykk i innstuderingsarbeidet
• gjør rede for hva som kjennetegner en god spillestilling og tekniske basisferdigheter
• øver jevnlig og samarbeider med læreren og foreldre/foresatte om gode øvingsrutiner
• spiller/synger musikk i ulike fora

Fase 2: Mellomnivå

Forventninger til læreren
• setter spilleglede og energi i sentrum
• legger til rette for varierte samspillserfaringer
• styrker grunnleggende tekniske ferdigheter
• har fokus på kroppsbevissthet
• knytter gehørarbeid og teori til det utøvende arbeidet
• gir elevens komposisjoner og improvisasjoner en sentral plass 
• styrker elevens leseferdigheter forankret i elementær musikkteori, bakgrunnskunnskap/historikk
• utvikler åpenhet for ulike musikalske sjangre

Læringsmål
Eleven
• imiterer musikalsk form og uttrykk
• improviserer med utgangspunkt i ulike skalaer og akkordrekker
• lytter aktivt til eget spill og medelever i samspill
• bruker treklanger, skalaer og intervaller som notelesingsverktøy
• spiller enkle stykker prima vista
• leser, tolker og anvender musikkteori og bakgrunnshistorikk i innstuderingsprosessen
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• komponerer egne melodier for instrumentet sitt
• komponerer musikk ved hjelp av enkel musikkteknologi 
• improviserer med utgangspunkt i akkordrekker
• dokumenterer grunnleggende tekniske kunnskaper på instrumentet
• øver variert og løsningsorientert med stor utholdenhet
• spiller konserter på ulike publikumsarenaer
• setter sammen konsertprogram i samarbeid med læreren og medelever

Fase 3: Øvre mellomnivå

Forventninger til læreren
• setter musikalsk kommunikasjon og uttrykk i sentrum
• videreutvikler tekniske ferdigheter
• har fokus på kroppsbevissthet
• knytter gehørarbeid og teori til det utøvende arbeidet
• gir kreative prosesser som improvisasjon/komposisjon/arrangering sentral plass
• legger til rette for samspill og produksjon av konserter/forestillinger
• legger til rette for kunstopplevelser som utfordrer og repertoar som viser
  mangfold og muligheter

Læringsmål
Eleven 
• memorerer og gjengir sammensatte musikalske forløp
• vurderer eget spill
• improviserer med utgangspunkt i ulike improvisasjonsteknikker og tradisjoner
• lytter til og reflekterer over mange typer musikk
• leser grafiske og andre notasjonsformer
• leser kroppsspråk og bevegelser
• lager musikkvideoer og gjør musikkinnspillinger
• videreutvikler et eksisterende musikalsk materiale og komponerer alene eller i samarbeid med 

andre
• planlegger konsertprosjekter sammen med læreren
• utøver funksjonell instrumental-/vokalteknikk 
• forstår enkel anatomi og nyttiggjør seg kunnskap om spenninger og feilbelastning
• bruker opptak av eget spill som øvingsmetode
• planlegger øving sammen med læreren
• framfører og tolker et allsidig repertoar basert på sjanger- og stilforståelse
• samarbeider med andre om produksjoner der ulike kunstuttrykk integreres
• spiller konserter med formidlingsvilje
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Fase 4: Viderekomment nivå

Forventninger til læreren
• vektlegger instrumentalteknisk ferdighet og forståelse på høyt nivå
• legger til rette for deltakelse på arenaer for kunstnerisk og instrumentfaglig samarbeid på tvers
• forbereder eleven til opptaksprøver og prøvespill
• stimulerer elevens selvledelse, gode arbeids- og øvingsrutiner

Læringsmål
Eleven
• imiterer og transponerer melodier ved hjelp av auditive analysemetoder og «huskeknagger»
• gjør auditive analyser av musikkstykkers form og innhold 
• innstuderer og framfører musikk med integritet
• analyserer og beskriver musikk med et godt begrepsapparat
• nyttiggjør seg bred informasjon fra et notebilde 
• improviserer i ulike stilarter 
• tilpasser arrangementer, komponerer og arrangerer musikk for relevante besetninger 
• lager langsiktige øvingsplaner og arbeider kontinuerlig med å optimalisere øvingsmåter
• benytter mentale innstuderingsteknikker i øvingsarbeidet
• instruerer og øver med små ensembler 
• spiller solokonserter 
• leder planlegging, gjennomføring og presentasjon av konserter

Fordypningsprogrammet

Undervisningstilbudet bygger på kjerneprogrammet, men er vesentlig forsterket med hensyn til 
innhold og omfang.

Forventninger til læreren
• tilrettelegger for utvikling på høyt faglig og kunstnerisk nivå
• stimulerer til selvstendighet, disiplin og struktur
• ser potensial, inspirerer og gir impulser
• stimulerer elevens egen kunstneriske bevissthet
• har målsetting om å bidra til å skape hele mennesker
• fremmer elevens bevisstgjøring om ambisjoner 
• tilrettelegger for utstrakt samspill og konserterfaring
• vurderer både prosess og produkt sammen med eleven
• vektlegger god og sunn kroppsfysiologi
• vektlegger et godt samarbeid mellom hjem – kulturskole – lærer – elev

Læringsmål
Eleven 
• har instrumentaltekniske ferdigheter på høyt nivå
• kan innstudere og framføre musikk med integritet og personlig uttrykk
• har et stort og variert repertoar for instrumentet sitt
• har et godt utviklet gehør
• knytter teorikunnskaper til det utøvende arbeidet
• anvender god musikkfaglig terminologi 
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• har omfattende konserttrening
• har bred erfaring med ensemblespill og konsertproduksjoner
• mestrer relevante komposisjonsprinsipper
• anvender ulike oppvarmings-, avspennings- og konsentrasjonsteknikker
• har etablert gode øvings- og innstuderingsstrategier og reflekterer over egen utvikling 
 på instrumentet
• er et godt forbilde for andre elever
• er forberedt til opptaksprøver og videre musikkstudier 

Rammer

Fordypningsprogrammet i musikk planlegges som et løp med faglig progresjon. Kunstneriske og 
pedagogiske hensyn må legges til grunn. 

I tillegg til styrket instrumentaltime bør programmet ha ensembletrening, teori-/gehørundervisning 
og obligatorisk konserttrening. Det må beregnes ressurser og tid til konsertforberedelser, 
akkompagnatør, lydprøver og informasjonsarbeid.
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3.3.5. Innhold

Innholdet handler om undervisningas hva, om lærestoff, emneområder og repertoar.

Innholdet i musikkopplæringa omfatter ulike områder: instrumental-/vokalopplæring, ensemblespill,  
lytting, gehørtrening, komponering, musikkteori, musikkhistorie, øving og kroppsbruk, 
instrumentkunnskap, konserter. Innholdskomponentene bør så langt det er mulig, integreres med 
hverandre i opplæringa.

Instrumental-/vokalopplæring er grunnmuren og bør tilbys i de instrumenter der det er tilgang til 
lærere med høy utøvende og pedagogisk kompetanse. Å utøve musikk er det mest grunnleggende 
i musikkopplæringa, og mye tid må vies til dette. Det er viktig at eleven får anledning til å oppleve 
musikk som en uttrykksform som i høy grad har evne til å berøre andre.

Nøkkelkompetanser – emner

Disse må ses i sammenheng med læringsmål og utviklingsfaser, del 4.

Øve
• Kroppsbevissthet, spillestilling og basistrening
• Teknikkarbeid
• Innstuderingsmetodikk
• Mental trening
• Øvingsstrategier
• Selvledelse
• Samspillsøving og gruppeledelse

Framføre
• Kommunikasjon
• Prestasjonsmestring
• Konsertproduksjon
• Repertoararbeid
• Innspillinger og musikkvideoer
• Samarbeid og samspill

Høre
• Assosierende og reflekterende lytting
• Auditiv analyse
• Imitasjon og transkripsjon
• Gehørspill
• Improvisasjon
• Transponering
• Samspill
• Intonasjon og stemming av instrument

447 av 521



57

Lese
• Notasjon og notelesing
 Melodisk/harmonisk/rytmisk
• Absolutte og relative lesemetoder
• Innstuderingsteknikker 
• Analyse
• Musikkhistorie
• Musikkteori
• Sjanger- og stilfortrolighet
• Repertoarkunnskap

Lage
• Improvisasjon
• Komponering
• Arrangering
• Forming

Ensemblespill er en viktig del av instrumental-/vokalopplæringa i alle faser. 

Større fellesensembler kan samle elever fra alle programmer og elever med opplæring i andre 
kunstfag. Dette kan gi tilgang til viktige sosiale erfaringer, felles musikkopplevelser, skape gode 
relasjoner og bidra til integrering av minoritetsspråklige elever.

Konsertdeltakelse står sentralt i all musikkvirksomhet og er derfor viktig fra første 
undervisningsår.

Historie og kulturarv i lokalmiljøet bør brukes som kilde til prosjekter og multimodale 
produksjoner/tidsreiser der elever fra musikk, skapende skriving, dans, teater og visuell kunst 
skaper og framfører i fellesskap. 

Spesialiseringskurs kan inngå som tillegg for elever i Kjerneprogrammet og 
Fordypningsprogrammet, eksempelvis komponeringsverksted, kurs i lys/lyd, lyttefordypning, 
teorikurs, låtskrivekurs, folkemusikk- og folkedanskurs m.m.

En del av danningsinnholdet i faget er å kunne se musikken i lys av historiske, kulturelle, sosiale og 
estetiske perspektiver. Elevene må stimuleres til refleksjon, kritisk tenkning, til å stille spørsmål, til å 
verbalisere og til å se musikkens betydning for mennesket.

Stoffvalg er en sentral didaktisk oppgave i instrumental-/vokalopplæring. Generelt bør man velge 
stoff som: 

• stimulerer elevens følelsesmessige engasjement 
• har kunstnerisk kvalitet
• styrker teknikkarbeidet
• har struktur/progresjon og er tilpasset utviklingsfasene
• utvikler klang- og toneartsbevissthet, formforståelse, harmonisk, melodisk og rytmisk bevissthet
• er egnet til samspill
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3.3.6. Arbeidsformer og organisering

Arbeidsformer

Arbeidsformer handler om undervisningas hvordan, om metoder og læringsaktiviteter. 

Det forutsettes at læreren har et bredt spekter av metoder for arbeid med innlæring, teknikk, rytme, 
klang, uttrykksevne, gehør, helhet og del, improvisasjon, musikalsk forståelse og utenatlæring. 
Det anbefales at lærerteamet utvikler gode metoder for hvordan teori kan knyttes til utøvelsen på 
instrumentet. 

Det samme gjelder sang, bevegelse, gehørspill, improvisasjon og bruk av hjelpeinstrumenter som 
kan styrke arbeidet med det repertoaret som eleven arbeider med. Variasjon er en nøkkel til læring. 
Egen øving må få stor oppmerksomhet i opplæringa, med gode metoder og anvisninger for eleven. 
Temaet bør settes på dagsordenen for utprøving og utviklingsarbeid i musikkseksjonen.

Elevens arbeidsbok. Her legges øvingsplaner, her kan eleven reflektere over resultater og 
prosesser, gjøre lytteoppgaver, løse teorioppgaver, forberede spørsmål, klistre inn relevant stoff, 
samle repertoar. Arbeidsboka blir en dokumentasjon på det eleven har gjort og på utvikling, og den 
kan brukes i vurderingen.

Generelt vil følgende arbeidsformer eksistere side om side i musikkopplæringa:

• lærerinstruksjon 
• imitasjon
• elevmedvirkning og selvstendig arbeid
• samspill i alle faser av opplæringa
• undersøkende og eksperimenterende former
• lekbaserte metoder 
• metoder for skapende arbeid og aktiv lytting
• mesterklasser
• konsertforberedelse
• elevsamarbeid
• prosjektarbeid
• bruk av digitale verktøy 

Felles refleksjon i lærerteamet om hvilke arbeidsformer som er relevante for ulike elever/
elevgrupper, bør være en kontinuerlig prosess.

Følgende momenter vil til sammen åpne for et bredt tilfang av læringsaktiviteter:

• Faghjulet. Sentrale stikkord er beskrevet i faghjulets nest ytterste sirkel.
• De fem nøkkelkompetansene øve, framføre, høre, lese, lage. 
• De ulike organiseringsmodellene. 

Metodiske tradisjoner. Instrumental-/vokalopplæring bygger på ulike metodiske tradisjoner: Den 
notebaserte og tolkningsbaserte, som er mest i bruk i klassisk europeisk musikktradisjon, og den 
muntlige og imitasjonsbaserte, som er mest i bruk i folkemusikk, jazz, pop og rock. Arbeidsformene 
bør hente det beste fra begge tradisjonene.
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Organisering 

Fleksibel timeplan. Den enkelte skole og lærer bør prøve ut ulike måter å organisere 
undervisninga på som ivaretar læringsmiljøet og den enkelte elevs læring og motivasjon. Det er 
viktig at eleven får nok tid til å arbeide med instrumentet i ulike læringssituasjoner. Variasjon og 
fleksibilitet er sentrale stikkord.

Korps, orkestre og kor er tradisjonsrike opplæringsarenaer for et stort antall elever i kulturskolen. 
De kulturelle fellesskapene har stor betydning for elevenes motivasjon, og kulturskolen har et 
særskilt ansvar for å samarbeide med disse på lærer-/instruktør-/dirigentnivå slik at elevene 
opplever helhet og sammenheng. Repertoar, årshjul, konserter, mesterskap, stevner og 
avslutninger bør koordineres så langt det er mulig.

En fleksibel og nytenkende organisering vil gi læreren et allsidig arbeidsår. Dette forutsetter 
imidlertid vilje og smidighet hos både lærer, kolleger, foreldre/foresatte og skoleledelse når 
timeplanen legges. Læreren vil trenge administrativ støtte til å legge en årsplan som varierer 
mellom ulike organiserings- og undervisningsformer. 

Gruppeundervisning. Dette innebærer at den ukentlige undervisningstimen i kulturskolen foregår 
i små grupper, avhengig av alder/nivå/innhold. Gruppeorganisering gir en tidsressurs som gjør det 
mulig å anvende en metodikk der læreren kombinerer for eksempel teknikkarbeid, samspill, teori, 
elevoppgaver og rytmetrening. Modellen er særskilt egnet for fase 1 og 2.

Klasseundervisning. I noen tilfeller kan vokal-/instrumentalundervisning foregå i større klasser. 
Egnet innhold vil være musikkteori, instrumentkunnskap og instrumentpleie, øvingsteknikker, 
oppvarmingsøvelser, prestasjonsforberedelse og kor av instrumentalister (fløytekor, piano-orkester 
osv.).

Individuell undervisning. Dette er den tradisjonelle organiseringen av instrumentalopplæringa 
og foregår i et bestemt veiledningsmønster. Modellen vil være aktuell allerede fra fase 2 og bør 
få større plass jo lenger eleven kommer i utvikling. I fase 4 og på Fordypningsprogrammet vil 
individuell organisering være hovedmodellen. 

Utvidet individuell undervisning. Eleven kommer 30 minutter før undervisningstimen, får henvist 
eget rom og får en tilrettelagt oppgave som skal løses til undervisninga starter. Oppgaven blir 
gjennomgått og eleven får tilbakemelding. Modellen dobler elevens tid i kulturskolen.

Elevmedvirkning. Elever som i alder, modenhet og nivå har kommet så langt at de kan formidle 
kunnskaper og hjelpe andre, kan i korte deler av undervisningstimen få ansvar for å undervise 
medelever. Læreren vil samtidig kunne gi individuell veiledning til enkeltelever.

Samspill. Samspill i kulturskolen foregår i ensembler og band med opp til omtrent ti elever, eller i 
korps/orkestre/storband/kor med enda flere. Samspillstrening er av stor betydning på alle nivåer og 
for alle instrumenter.

Prosjektorganisering. Elevene deltar i planlegging og gjennomføring av en konsert, innspilling, 
forestilling, film og liknende sammen med læreren og andre. Elevene får innblikk i de ulike fasene 
og den innsatsen som skal til for å få et vellykket resultat. 
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Flerlærersystem. På årsbasis eller i perioder kan to eller flere lærere samarbeide om de 
samme elevene. Lærernes kompetanse vil utfylle hverandre, modellen gir et styrket arbeids- og 
læringsmiljø. 

Verksted. Elevgruppa arbeider i workshops med emner knyttet til opplæringa. Det kan for 
eksempel være samisk musikkverksted, rytmeverksted, workshop med besøk av komponist osv. 

Mesterklasse. Én elev får undervisning mens andre hører på. Elevene som er publikum, kan delta 
med spørsmål/kommentarer. Når læringsmiljøet er preget av trygghet og en positiv og støttende 
holdning, kan mesterklasse benyttes på alle nivåer.

Overlappende undervisning. Eleven møter i god tid og deltar på avslutningen av timen før, eller 
blir igjen etter egen undervisningstime og deltar i starten av timen etter.

Innholdet i de overlappende delene av timene kan være oppvarming, gjennomspilling av nytt 
repertoar for de yngste/prima vista for de eldste, kammermusikk og annet. De eldste elevene lærer 
å ta ansvar for de yngre, de fungerer som forbilder og «lærere». For de yngste er det inspirerende 
å spille sammen med eldre elever. En slik organisering kan praktiseres i perioder av året eller som 
en mer permanent ordning. 

Samarbeid med andre aktører. Musikktilbudet bør knyttes sammen med andre kunstuttrykk i 
kulturskolen. Dette vil kunne stimulere elevens tilhørighet i kulturskolen og knytte læringa i faget til 
et bredt spekter av bruksområder.

Musikkopplæringa kan også knyttes til den kulturelle skolesekken, det frivillige musikklivet, 
profesjonelle musikkinstitusjoner, de flerkulturelle miljøene, etater for forebyggende fysisk og 
psykisk helse og forskningsnettverk der det er mulig. Musikkseksjonen i kulturskolen er en naturlig 
aktør i lokale kulturmønstringer.
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3.3.7. Vurdering for læring

Vurdering er en viktig del av læringsarbeidet. Alle elever har behov for å bli sett og få konkrete 
tilbakemeldinger som støtter progresjon og utvikling. Hensikten med vurdering for læring er at den 
skal være individtilpasset og støtte opp om elevens personlige og kunstneriske utvikling. 

Elevenes forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de
• forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem
• får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen
• får råd om hvordan de kan forbedre seg
• er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling
(udir.no, 2014)

Følgende aspekter ved vurdering bør integreres i musikkopplæringa. Den enkelte kulturskole 
avgjør hvordan og i hvilket omfang:

Læringsmålene er viktige kriterier å vurdere elevenes utvikling opp mot. Elevene må forstå hva de 
skal lære og hva som er forventet av dem. 

Læringsstøttende tilbakemeldinger. Dette er formativ vurdering og kjernen i lærerens veiledning. 
Det ligger et stort læringspotensial i en positiv bekreftelse. Prosessvurdering vil innebære konkrete 
råd om hva eleven bør arbeide med videre.

Dialog om faglig kvalitet. Læreren legger til rette for en kontinuerlig dialog med elevene om hva 
som er faglig kvalitet og hvordan dette kan oppnås.

Elevrespons. Elever gir hverandre tilbakemelding på framføringer, der de trenes i aktiv lytting 
og verbalisering. Læreren legger til rette for reflekterende samtaler og kjøreregler for slike 
tilbakemeldinger. 

Gruppevurdering. Læreren legger til rette for gruppevurdering som stimulerer til et godt og 
inkluderende læringsmiljø.
 
Utviklingssamtaler. Utviklingssamtaler som er tilpasset alder og nivå mellom elev, lærer og 
foreldre/foresatte, har en naturlig plass i Kjerneprogrammet og Fordypningsprogrammet. Her 
utveksles informasjon, og en kan ta opp tema som utvikling, øving, faglige utfordringer, innsats, 
resultater, trivsel og ambisjoner. 

Milepælmarkering. Denne vurderingsformen kan være god for enkelte elever. Den representerer 
en stasjon underveis der man feirer å ha kommet i mål, noe som er en gledefylt begivenhet. For 
lærerkollegiet vil markeringen gi ulike instrumentgrupper en felles vurderingsplattform og være et 
godt utgangspunkt for refleksjon rundt læringsmål.

Eleven vurderer seg selv. Egenvurdering bør praktiseres fra første stund. Læreren setter elevene 
i stand til å vurdere kvaliteten på egen musisering og å ta stilling til egen innsats og utvikling. En 
god læringsprosess innebærer å vite både hva man kan og bli bevisst på det man strever med. 
Sjekklister, øvingsdagbok og loggføring kan øke elevens bevissthet rundt egen læring og utvikling.
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3.3.8. Lokaler og utstyr

Musikkopplæringa trenger tilrettelagte rom ut fra fagets utstyrsbehov og egenart som lydfag. 
Også i de tilfellene der instrumentalundervisninga legges i grunnskolen, må undervisnings-
rommene være innredet med tanke på dette. Musikkopplæringa bør synes via informasjons-
skjermer, oppslagstavler for konserter, læreroversikter og, ikke minst, tilgang til amfier, scener og 
ulike framføringsarenaer som bidrar til et levende læringsmiljø.

Konsertarenaer

Konsertdeltakelse er en viktig del av elevenes læring og kunstneriske utvikling. Alle, uansett 
alder, nivå og fase, bør flere ganger i året framføre musikk for et publikum. Arenaene kan være 
kulturskolens undervisningsrom, egne konsertsaler med scene/amfi, eksterne offentlige rom, 
kulturhus/samfunnshus eller egnede utescener. Hensynet til god akustikk og elevens hørsel er 
viktig. 

Større konsertproduksjoner og framføringer krever personalressurser til akkompagnatør, rigging, 
timeplanlegging, lyd/lys, instrumentflytting, lydprøver, opptak og informasjonsarbeid. 
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Rom og utstyrsrammer

Følgende rom- og utstyrsrammer anbefales for å oppfylle læringsmålene i de tre 
opplæringsprogrammene:

• Tilgang til øvingsrom for elevene, samt små, mellomstore og store undervisnings-/ensemblerom 
med ventilasjon og god takhøyde.

• Nødvendig akustisk tilrettelegging tilpasset ulike instrumentale behov. Undervisningsrom for band 
og lydsterk musikk må ha tilstrekkelig lyddemping, undervisningsrom for lydsvak musikk må ha 
tilstrekkelig klang og volum.*

• Samspillsrom bør inneholde hensiktsmessig utstyr for ulike musikksjangrer.
• Alle undervisningsrom bør ha et piano til akkompagnement og stoler tilpasset elever med ulik 

høyde.
• Musikkavspillingsutstyr med god lydkvalitet må være lett tilgjengelig. 
• Tilgang til datautstyr og programvare, trådløst nett og skriver ved behov.
• Egnet lager/rom for oppbevaring av instrumenter og annet utstyr.
• Skolen må gi lærerne tilgang til aktuelt notemateriell.

Det er naturlig å vurdere muligheten for sambruk av samspillsrom for korps, orkestre og andre 
ensembler som har behov for noe større scene og lagerplass. Kommunenes kulturhus vil også være 
en naturlig ramme for sambruk, framføring og kvalitetsheving.

Alle lærere bør ha egen kontor-/arbeidsplass i kulturskolen, også til egen øving. Det bør være en 
felles pauseplass for lærerne der de kan oppleve å være del av et arbeidsmiljø.

*) Nyttige nettsted når det gjelder standarder for musikklokaler: standard.no og musikklokaler.no. Gode søkeord 
på disse sidene - og på nettet for øvrig: akustiske kriterier, NS8178 og faktaark musikkrom.
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3.4. Fagplan skapende skriving

3.4.1. Skapende skriving i kulturskolen

Breddeprogram, Kjerneprogram og Fordypningsprogram vil til sammen sørge for at elevene 
i skapende skriving får erfaring med et bredt fag som vil avspeile skrift både som kunstnerisk 
uttrykksform, kommunikasjon, selvuttrykk og ferdighet.

Skapende skriving er et tilbud til de som ønsker å utforske et personlig uttrykk hvor ord/tekst er det 
bærende i uttrykket. Elevene skal utvikle glede ved god form, fortelling og formidling, ved å bruke 
begreper og tekster i ulike sammenhenger og på ulike plattformer, analogt og digitalt. Gjennom 
skapende skriving skal eleven lese for å skrive bedre, skrive for å lese bedre.

Et rikt ordforråd og sans for mangfoldet i språket er viktig for å kunne uttrykke seg. Av og til klart 
og presist, andre ganger underfundig og tvetydig, eller humoristisk. Elevens fantasi og undring må 
stimuleres.

Barn og unge lever tett på samtidskulturen, og de kommer til å leve i et samfunn som blir mer 
og mer globalisert. Kulturskolens skriveopplæring må bidra til å utvikle kompetanse som gjør det 
mulig for dem å møte utfordringene som ligger i dette: bli verdibevisste, kunne ta stilling og være 
konstruktive. Gjennom skapende skriving vil de kunne lære å møte oppmerksomhet omkring egen 
person, forventningspress, forbilder og kravet om «iscenesetting» av seg selv.

Skapende skriving og læring

Ungdom har stort uttrykksbehov, og de er ofte opptatt av eksistensielle spørsmål som tilhørighet, 
ensomhet, venner, trygghet, tillit, rettferdighet, livsvalg, drømmer og jordas framtid. Skriving kan 
være veien inn til dette. 

Arbeidet i faget må knyttes til tema de unge er opptatt av, da gir skapende skriving et innhold 
for elevene. Gjennom å knytte sammen skriving, lesing og egne erfaringer kan en styrke både 
læringsprosesser og tilknytning til omverdenen, medmennesker og natur. Skriveprosesser kan 
bygge bruer mellom egen kultur og andres kultur. Elevene må få erfaring med et rikt skriftlig og 
muntlig repertoar av små og store fortellinger.

Unge mennesker har sitt særegne språk, samtidig snakker og skriver de ulikt i ulike faser. Å 
formidle et innhold gjennom skriving handler også om å konstruere seg som subjekt, utvikle 
personlig uttrykk og identitet.

Det har til alle tider vært nær sammenheng mellom ord/tekst og andre skapende uttrykk som 
teater, drama, musikk og bilde, noe som gjør at ordene bærer lenger enn når de står alene. 
Opplæringa i skapende skriving må naturlig knyttes sammen med andre kunstuttrykk i kulturskolen.
Skapende skriving utvikles best i skriftlig og muntlig samhandling og gjennom deltaking i ulike 
situasjoner der elevene samtaler, drøfter, lytter, gir tilbakemelding og utforsker oppgaver sammen. 
Målet må være å stimulere elevenes skriveglede og leselyst.
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3.4.2. Overordna mål 

Gjennom arbeidet med skapende skriving skal elevene

• utvikle skriveglede og leselyst gjennom lek og metodisk undervisning
• utvikle selvstendig uttrykksevne og formsans i arbeidet 
• utvikle skrivekompetanse
• få trening i å uttrykke egne følelser, meninger og erfaringer
• utvikle evne til samhandling
• få tiltro til egne evner
• få muligheter til fordypning som kan danne grunnlag for videregående og høyere utdanning 
• bli ressurspersoner som bidrar til et levende kulturliv 
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3.4.3. Faghjul

Situasjons- og kulturkontekster

Situasjons- og kulturkontekster
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                     Kommunisere

                Samhandle
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                      Publisere
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Et rikt språk Samhandling
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Inspirasjon til faghjulet er hentet fra skrivesenteret.no/ressurser/skrivehjulet
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Faghjul – skapende skriving som uttrykksmiddel 

Faghjulet viser skapende skriving som uttrykksmiddel. 

Den ytterste sirkelen viser fem overordna handlinger som har til intensjon å gjøre faget tilgjengelig 
for elevene: utøve, formidle, skape, oppleve, reflektere. 

Den nest ytterste sirkelen viser en «verktøykasse» med aktiviteter en anvender for å gjøre 
skapende skriving tilgjengelig for elevene. 

Den nest innerste sirkelen viser virkningen en kan oppnå gjennom skriveopplæring. 

Faghjulet må forstås i lys av ulike kontekster som opplæringa er en del av. Kultur- og 
situasjonskontekster er derfor plassert utenfor selve hjulet. 

Kulturkonteksten angir det som er rundt situasjonen. Her kommer sjangrer, koder, normer, 
tradisjoner, framføringspraksiser, læringsmål og kulturelt mangfold inn.

Situasjonskontekst er den konkrete situasjonen her og nå. Den tar hensyn til elevforutsetningene, 
relasjonene i gruppa og formidlingsarena. Dette får betydning for innhold og aktiviteter. 

I ulike situasjonskontekster vil det for eksempel utvikles ulike formidlingsformer, eller elevenes 
teksttolkning vil romme ulike svar ut fra hvilken kultur elevene bærer med seg. Læreren må skape 
forbindelse mellom opplæringssituasjonen og relevante kulturaspekter. 

Faghjulet kan hjelpe oss til å se ulike sider ved skriveopplæringa. Det kan brukes til refleksjon i 
lærerteamet, eller når lærere planlegger og vurderer undervisninga.
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3.4.4. Læringsmål og utviklingsfaser

Nedenfor beskrives de tre programmene med læringsmål og forventninger til læreren. 
Læringsmålene er generelle på tvers av de spesifikke skrivesjangrene. Det vil være behov for å 
utvikle lokale fagplaner som konkretiserer og implementerer læringsmålene inn i faglig progresjon 
relatert til alder og nivå. Dette utviklingsarbeidet bør gjøres kommunalt eller interkommunalt ut fra 
skolens størrelse, rammefaktorer og organisering. 

Breddeprogrammet

Kulturskole og grunnskole har et stort samarbeidspotensial rundt faget skapende skriving. Det 
kan for eksempel være et fagtilbud for elever som har en særskilt interesse for å uttrykke seg 
gjennom kreativ skriving/forfatterskap, eller for barn som trenger et styrket kunstfagtilbud som del 
av språkopplæringa i grunnskolen.

Det kan også være et kursbasert tilbud innenfor en bestemt sjanger, eller skriveprosjekter i 
samarbeid med miljøer for psykisk helse, flyktningmottak, biblioteker, kulturell skolesekk, SFO, 
barnehage og personer som ikke har norsk som morsmål. 

Forventninger til læreren
• skaper et læringsmiljø preget av samhandling, opplevelse, kreativitet og aktivisering
• vektlegger prosess og mestring
• trener oppmerksomhet, iakttakelse og tilstedeværelse 
• stimulerer til leselyst og skrivelyst
• gir rom for elevenes refleksjon omkring sine arbeider
• leder elevene fram mot visninger og presentasjoner
• er åpen for brede nettverksamarbeid 

Læringsmål
Eleven
• mestrer grunnleggende ferdigheter i tekstskaping
• har tilegnet seg kunnskaper om grunnleggende 

skriveformer 
• har kjennskap til ulike plattformer for skriving og lesing
• har trening i å formidle egne tekster for et mindre 

publikum

Fra Skrivesenteret. Et barns første møte med skriving – 
tekstproduksjon som en naturlig del av hverdagen.
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Kjerneprogrammet

Kjerneprogrammet er for elever som ønsker å arbeide med skapende skriving over tid og som 
er motivert for større undervisningsmengde og egeninnsats. Innholdet i undervisninga skal 
bidra til å utvikle kreative evner, refleksjon, håndverksmessig kompetanse, selvstendighet og 
samarbeidsevne. 

Kjerneprogrammet legger vekt på langsiktig utvikling av skriveferdigheter, form og ulike 
bruksområder for tekstlige uttrykk. Det blir lagt vekt på at elevene skal utvikle motivasjon til å 
uttrykke seg skriftlig. Det forutsettes at den enkelte kulturskole utarbeider en lokal fagplan med 
grunnlag i læringsmålene. 

Kjerneprogrammet er inndelt i tre faser med læringsmål som utgangspunkt for elevens læring. 
Elever som har hatt undervisning like lenge, kan befinne seg på ulike modningsnivåer når det 
gjelder uttrykks- og leseevne. Det er derfor ingen tidsplan knyttet til de ulike fasene. 

Fase 1

Forventninger til læreren
• legger til rette for godt arbeidsfellesskap og skaper et godt sosialt miljø
• tilrettelegger for skrivelek og kreative igangsettere
• styrker elevens oppmerksomhet og iakttakelsesevne gjennom lesing/lytting
• stimulerer fantasi og undring
• tilrettelegger for publisering og presentasjoner av elevtekster på ulike arenaer
• initierer flerfaglige/tverrfaglige samarbeid 

Læringsmål
Eleven 
• har utviklet grunnleggende skriveferdigheter
• har arbeidet med ulike element i tekst
• har styrket fantasi og undring
• har erfaring med friskriving
• har erfaring med etterlikning som metode
• kan dele erfaringer og samtale om sine tekster
• har framført egne tekster innenfor trygge rammer
• har arbeidet med form og utvikling av en tekst
• har trening i å oppfatte budskap og virkemidler i ulike tekster
• kan leke med begreper av ulik art
• kjenner ulike bruksområder for tekstlige uttrykk
• har utviklet gode arbeidsmåter
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Fase 2

Forventninger til læreren
• stimulerer elevens personlige uttrykk og formidling
• vektlegger opplevelse og skaperglede
• stimulerer elevens oppmerksomhets- og iakttakelsesevne gjennom lesing/lytting
• tilrettelegger for publisering av elevtekster, lesestuer og presentasjoner 
• gjør elevene kjent med digitale plattformer
• samarbeider med andre kunst- og kulturlærere i kulturskolen

Læringsmål
Eleven
• har styrket sine skriveferdigheter
• har kunnskaper om virkemidler og prosesser i skriving
• reflekterer gjennom egen skriving
• kan eksperimentere med språklige virkemidler, klang og rytme
• har trening i bruk av ulike litterære uttrykk og sjangrer, også i lengre tekster
• kan skrive for ulike bruksområder
• har lest egne tekster for andre – kommunikativ trening
• kan samtale om egne og medelevers tekster
• har god trening i å oppfatte budskap og virkemidler i ulike tekster
• kan bruke digitale plattformer

Fase 3

Forventninger til læreren
• gjør eleven kjent med et bredt spekter av bruksområder for tekstlige uttrykk
• legger vekt på at elevene framfører egne tekster på ulike arenaer
• legger til rette for reflekterte samtaler og utvikling av elevenes selvinnsikt
• vurderer både prosess og produkt sammen med elevene
• er faglig rollemodell, kulturformidler og inspirator

Læringsmål
Eleven
• har utviklet skriveferdigheter på viderekomment nivå
• har styrket fantasi og nysgjerrighet
• har prøvd skriving i lengre tekster og selvvalgte sjangrer
• har arbeidet med oppbygging, begynnelse, utvikling og slutt
• har utviklet bevissthet om ordvalg, nyanser og variasjon i tekst
• er kjent med et bredt spekter av bruksområder for tekstlige uttrykk
• kan drøfte tekster og formspråk
• kan samtale med medelever om hverandres tekster, gi positiv og grunngitt tilbakemelding
• har arbeidet med tolkning av tekster og formspråk
• har utforsket ulike former for tekstutforming, tradisjonelle og digitale
• har økt bevissthet om egne skrive- og arbeidsprosesser
• har erfaring med arbeid fra idé til publisert tekst
• har medvirket i framføring av egne tekster sammen med andre elever, i og utenfor kulturskolen
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Fordypningsprogrammet

Undervisningstilbudet bygger på fasene i Kjerneprogrammet, men skal være vesentlig forsterket 
med hensyn til innhold og omfang. 

Fordypningsprogrammet strekker seg mot skrivekunst. Læreren veileder eleven til selvstendige 
valg rundt sjanger, form og uttrykksmåte. Elevene bør i høy grad arbeide individuelt. Samtidig er 
det viktig for læringsmiljøet at elevene deler erfaringer, drøfter, gir hverandre tilbakemelding på 
tekster og samarbeider om formidlingsprosjekter.

Elevene blir utfordret til å arbeide fram omfattende tekster som ferdigstilles og formidles. 
Hovedinnholdet er fordypning innenfor selvvalgte uttrykk. Å utvikle bevissthet om form og innhold 
og å finne fram til et personlig uttrykk, er viktige mål for fordypningsprogrammet. 

Forventninger til læreren
• tilrettelegger for utvikling på høyt faglig og kunstnerisk nivå
• stimulerer til selvstendighet, disiplin og struktur
• ser potensial, inspirerer og gir impulser
• stimulerer elevens egen kunstneriske bevissthet
• har målsetting om å bidra til å utvikle hele mennesker
• fremmer elevens bevisstgjøring om ambisjoner 
• veileder både individuelt og i gruppe
• vurderer både prosess og produkt sammen med eleven
• vektlegger et godt samarbeid mellom hjem – kulturskole – lærer – elev

Læringsmål
Eleven
• har videreutviklet skriveferdigheter på høyt nivå
• utarbeider større tekster i selvvalgt sjanger eller form
• har tilegnet seg sjangerbevissthet og kunnskaper om virkemidler og former innenfor ulike 

sjangrer i skriving og lesing
• har gjennomført et fordypningsprosjekt med høy grad av elevmedvirkning i alle faser
• har innsikt i samtidslitteratur som er relevant for eget fordypningsprosjekt
• kan orientere seg i faglitteratur om skriving og lesing
• har styrket sin teori- og begrepsforståelse
• har bred erfaring med framføring og formidling av egne tekster
• har trening i refleksjon rundt egen og andres skriving
• kan drøfte vurderingskriterier for en god tekst
• tar vare på egne tekster for å dokumentere egen utvikling, og bruker logg til refleksjon og 

kommunikasjon
• behersker utvidet bruk av verktøy for tekstutforming, redigering og multimodalitet
• har publisert egen tekst i ulike medier/kanaler
• har deltatt aktivt i framføring av egne tekster sammen med andre i og utenfor kulturskolen
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3.4.5. Innhold

Innholdet handler om undervisningas hva, om lærestoff, lesestoff, emneområder og sjangrer. 

Elevens erfaringsbakgrunn er et viktig utgangspunkt for skrivingen. Grunnleggende 
skriveferdigheter oppøves best i lekbetonte oppgaver. Narrative tekster må få en sentral plass i 
faget, tekster fra andre land, natur- og menneskeskildringer, myter og sagn, dikt, lyrikk, noveller, 
sangtekster, tekster fra dagligliv, hjem og nyhetsbilde – alt som kan fange elevens interesse og gi 
impulser til fordypning.

Drøfting og samtale blir viktig, slik bindes elevens tekster sammen med andres tekster. 

Mye av skriveopplæringa kan foregå i skriveverksteder. Skriveverkstedet kan ha følgende 
innholdskomponenter: 

Poesi
Poetiske tekster som
• Dikt
• Haiku
• Regler
• Rabledikt
• Gåtedikt
• Prosadikt
• Sangtekster

Elevene får kjennskap til litterære virkemidler som besjeling, bokstavrim, kontraster, gjentakelser, 
linjeskift, rytme og enkel verselære.

Prosa
• Grunnleggende dramaturgi
• Prosatekster som:
• Fortelling
• Eventyr
• Kortprosa
• Roman* 
• Tankereferat
• Scene i fortelling
• Dialog

*) skrive tekster som kan inngå i et romanforløp, lære ulike former for planlegging 
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Dramatiske tekster
• Scenetekst 
• Filmmanus
• Hørespill

Argumenterende tekster
• Innlegg avis/blogg
• Bokanmeldelse
• Artikkel
• Tweet
• Tale

Kåseri/foredrag

Tekst, musikk og bilder 
• Tegneserietekst
• Bildetekst
• Tekst til musikk

Digitale tekster
• Tekstbehandling
• Blogg
• Vlogg
• Podcast
• Sosiale medier
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3.4.6. Arbeidsformer og organisering

Arbeidsformer

Arbeidsformer handler om undervisningas hvordan, om metoder og læringsaktiviteter. 

Valg av arbeidsformer og undervisningsmetoder må være tilpasset læringsmål og elevens 
utviklingsfase. I en tidlig fase må læreren stimulere til språklig aktivitet gjennom lek og humor. 
Kreative og lekne igangsettere og skriving av korte tekster vil være gunstig. Gjennom å friskrive 
eller tenkeskrive blir eleven trygg på seg selv som skriver og i grupper med medelever. 

Senere har elevene bedre utviklet konsentrasjonsevne og er mer kunnskapsorienterte. 
De vil trenge nye utfordringer, for eksempel eksperimentere med sjangrer, prøve ut medier, velge 
skrivegruppe, lage produksjoner og vurdere hverandres arbeid. Høy grad av elevmedvirkning bør 
vektlegges.

Lesing er en sentral arbeidsmåte i faget. Elevene leser ulike tekster og tekster for ulike formål. 
De bør ha tilgang til et utvalg barne- eller ungdomslitteratur de kan identifisere seg med, dikt, 
eventyr, skjønnlitteratur eller sakprosa, alt som kan stimulere leseglede og spenningstrang og som 
kan gi ideer til egen skriving. 

Gjennom alle programmer og faser bør elevene delta i meningssøkende og utprøvende samtaler 
og gi tilbakemeldinger på hverandres tekster, også underveis i skriveprosessene.

Grunnleggende arbeidsformer er:
• Lese og skrive individuelt og sammen med andre i skrivegruppa
• Lese og lytte
• Skrive til musikk, bilder
• Dele tekster
• Skrive logg
• Gi tilbakemelding
• Framføring/formidling av egne tekster
• Prosjektarbeid
• Opptak av egne framføringer
• Tverrfaglig arbeid i og utenfor kulturskolen
• Besøk på bibliotek og andre relevante kulturarenaer

Arbeidsmåtene må stimulere skrive- og uttrykksglede, og de må tilpasses de ulike programmene. 
De må omfatte både utvikling av sammenhengende håndskrift og skriving på tastatur.

Det bør legges vekt på virkemidler i tekster som for eksempel dramaturgi. Presentasjon og framføring 
av egne tekster kan gjerne knyttes til dramaaktiviteter og bevissthet rundt kroppsspråk og tale. 

Ny teknologi har skapt nye former for kommunikasjon. Multimodalitet, der skrift, tale, bilde, video 
og musikk integreres, åpner for nye kommunikasjonsformer og en framtidsrettet tilrettelegging av 
opplæringa.

Visningsformer kan være opplesinger, antologier, publisering i lokalaviser og utstillinger av tekst 
i lokalsamfunnet. 

Kurs og verksteder kan arrangeres lokalt og regionalt og være tverrfaglige, samlingsbaserte 
og tidsavgrensede. 
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Organisering

Størrelse på gruppa kan variere noe etter hvilken fase elevene befinner seg i. En skrivegruppe i 
kulturskolen bør likevel ha fra fem til tolv elever som norm. En undervisningsøkt bør vare minimum 
90 minutter.

Skriving er en langsom aktivitet, og elevene må få tid til å arbeide i lengre økter når behovet 
melder seg.

Først og fremst bør skapende skriving knyttes sammen med andre kunstuttrykk i kulturskolen. 
Dette vil stimulere elevenes tilhørighet i kulturskolen og knytte læringa i faget til et bredt spekter 
av bruksområder.

Det anbefales et tett samarbeid med folkebibliotek, Den kulturelle skolesekken og skoleverket, 
samt andre litterære aktører som forfattersentrum, litterære sentre og litteraturhus. 

Kulturskolen er en naturlig aktør i lokale litteraturmønstringer og skrivekonkurranser for barn 
og unge.
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3.4.7. Vurdering for læring

Vurdering er en viktig del av læringsarbeidet. Alle elever har behov for å bli sett og få konkrete 
tilbakemeldinger som støtter framgang og utvikling. Hensikten med vurdering for læring er at den 
skal være individtilpasset og støtte opp om elevens personlige og faglige utvikling. 

Mye av vurderingsarbeidet foregår uformelt i den ukentlige undervisninga, i dialog mellom lærer og 
elev. I skapende skriving forgår vurdering for læring først og fremst individuelt, men den kan også 
foregå i gruppe. Det er viktig å utvikle gode vurderingsrutiner og gi informasjon om gruppas og 
elevens prosess, læring og utvikling til både elever og foreldre/foresatte.

Elevenes forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de
• forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem
• får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen
• får råd om hvordan de kan forbedre seg
• er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling
(udir.no, 2014)

Følgende vurderingsformer bør vektlegges:

• Fasene og læringsmålene er naturlige utgangspunkt for vurdering av prosesser og produkter i 
skapende skriving.

• Tilbakemeldinger som oppmuntrer elevens personlige uttrykk, eksperimenterende og 
utforskende innstilling til tekstarbeidet.

• Formativ vurdering med presise og konstruktive tilbake- og framovermeldinger til elevene.
• Summativ vurdering med tilbakemeldinger på publiserte elevtekster, opplesing og prosjekter 

der eleven har stort ansvar.
• Responsgrupper. Elevene gir hverandre tilbakemeldinger på skrivearbeider. Læreren legger til 

rette for reflekterende samtaler og kjøreregler for slike tilbakemeldinger.
• Løpende dialog med elevene om hva som er kvalitet i tekstarbeidet og en kontinuerlig 

bevisstgjøring rundt vurderingskriterier.
• Gruppevurdering. Læreren tilrettelegger for gruppevurdering som stimulerer til et godt og 

inkluderende læringsmiljø.
• Loggføring. Loggføring kan være et godt verktøy for å øke elevenes bevissthet rundt egen 

læring og utvikling.
• Utviklingssamtaler. Utviklingssamtaler tilpasset alder og nivå mellom elev, lærer og eventuelt 

foreldre/foresatte, har en naturlig plass i Kjerneprogrammet og Fordypningsprogrammet. Tema 
som kan være aktuelle å ta opp, er utvikling, faglige utfordringer, arbeidsinnsats, resultater, 
trivsel og ambisjoner.
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3.4.8. Lokaler og utstyr

Skriverommet bør kunne samle hele gruppa og ligge slik til at elevene får arbeidsro og ikke 
blir forstyrret av lyder utenfra. Dette er ekstra viktig siden skriving krever konsentrasjon og 
oppmerksomhet i lengre økter. 

Det er viktig at elevene har en god framføringsarena på kulturskolen ut over selve skrivestua/
skriveverkstedet. Det mest naturlige er fellesscene/-amfi med de andre kunstfagene. Det må 
vurderes lokalt hvilke andre arenaer i nærmiljøet som kan egne seg for framføring/opplesing. 

Alle elever bør ha en arbeidsbok til utvikling av håndskrevne tekster i tillegg til pc-tilgang. 

Elevene må ha tilgang til teknologi som gjør det lett å finne og anvende tekster, nettsider, blogger, 
bilder og videoer fra internett. Ulike skriveprogrammer må være tilgjengelig. I tillegg må det være 
minst én skriver lett tilgjengelig.

Avspillingsutstyr for musikk bør være tilgjengelig ved behov. Det anbefales at det finnes nettbrett til 
hver elev i gruppa.

Læreren bør ha mulighet til å koble datamaskin/nettbrett til en prosjektør. Det gjør arbeidet lettere 
når læreren skal presentere tekster eller oppgaver for elevene.

Læreren bør ha en arbeids-/kontorplass der det er mulig å treffe lærere fra andre kunstfag og være 
en del av et dynamisk arbeidsmiljø.
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3.5. Fagplan teater

3.5.1. Teater i kulturskolen 

Teater i kulturskolen omfatter dramapedagogiske prosesser, arbeid med roller, situasjoner 
og teaterproduksjon. Gjennom teaterfaglige arbeids- og uttrykksformer skal elevene utvikle 
kompetanse i å utøve, formidle, skape, oppleve og reflektere. 

Barn og unge lever tett på samtidskulturen og i et samfunn som stadig blir mer globalisert. De skal 
være teaterets skapere, utøvere og publikummere i framtida. Kulturskolens teateropplæring må 
bidra til å utvikle ferdigheter som gjør det mulig for elevene å møte utfordringer som ligger i dette: 
bli verdibevisste, ansvarsbevisste, kunne ta selvstendige valg, være konstruktive og kreative. 

Teaterscenen skaper gode betingelser for at ungdommene kan utfolde seg. Gjennom teater 
som kollektiv kunstart lærer elevene å reflektere over oppmerksomhet rettet mot individet, 
forventningspress og forbilder. Samhandling er grunnleggende i alle deler av teaterprosessene. 

Å spille teater handler også om å konstruere seg som individ og utvikle personlig uttrykk som 
aktør gjennom å formidle en rolle, en situasjon, en fortelling. Elevene får ta stilling til etiske 
spørsmål og utvikler kritisk refleksjon. Både inntrykk, uttrykk og forståelse vil utvikles og berikes i 
teaterfellesskapet. 

For den enkelte elev kan teater være et ledd i en verdifull dannelsesprosess. En intensjon 
med faget er å gjøre elevene til aktive og medvirkende deltakere i undervisninga og i 
produksjonsarbeidet.

Breddeprogram, Kjerneprogram og Fordypningsprogram vil til sammen sørge for at elevene 
får erfaring med stadig nye aspekter ved teaterfaget. Det gjelder dramapedagogiske metoder, 
sjangerkunnskap, regi, tekstanalyse, scenografiske og tekniske virkemidler. 
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Teater og læring

Lek er en viktig læringsform i teater. Både skuespilleren og barnet leker med tid, rom, roller 
og objekter. Lek er å samhandle og forstå gjennom utfoldelse av kroppen, stemmen, sansene, 
følelsene og fantasien. Lek er «å late som om» en er en annen, på et annet sted, i en annen 
tid, i en annen sammenheng. Skuespillerkunst bygger med andre ord på samme sansebaserte 
utforskning og utfoldelse som barn kjenner gjennom leken.

Teater som scenekunst

Teater i kulturskolen har sin forankring i teater som scenekunst. Kunstarten har en rik historie 
som speil, kommentator og kritiker av makt, levekår, styresett, natur, religion og kultur gjennom 
ulike tidsepoker. Gjennom utallige kombinasjoner av kropp, stemme, bevegelse, rom og tekst har 
mennesker omskapt dette til symbolske, performative uttrykk.

Scenen kan være i kulturskolen, grunnskolen, barnehagen, teateret, kulturhuset, museet, eller 
på eldresenteret. Men den kan også være i et lokalhistorisk friluftsteater, på ei strand eller i et 
kjøpesenter. I teaterets form skaper mennesker underholdning, folkeopplysning og samfunnskritikk.
I dag er forståelsen av kultur og samfunn påvirket av inntrykk fra hele verden. Uttrykk og 
formidlingsformer er preget av stort mangfold. Dette åpner for en ny forståelse av hva teateret kan 
være som kulturell møteplass og som kunstnerisk uttrykk. 

Kulturskolen trenger teaterpedagoger som samarbeider om å videreutvikle teater med barn og 
unge inn i framtida. 
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3.5.2. Overordna mål 

Gjennom arbeidet med teater skal elevene

• utvikle uttrykksevne, formsans og ferdigheter i å agere 
• kunne anvende teater som kommunikasjonsmiddel
• oppleve mestringsglede og positiv egenutvikling 
• utvikle evne til kritisk tenkning, empati og lagspill 
• utvikle evne til å utforske fortid, nåtid og framtid
• få muligheter til fordypning som kan danne grunnlag for høyere utdanning i teater
• bli ressurspersoner som bidrar til et levende kulturliv
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3.5.3. Faghjul

Situasjons- og kulturkontekster

Situasjons- og kulturkontekster
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                  Respondere
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                 Observere
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              Fantasere
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Inspirasjon til faghjulet er hentet fra skrivesenteret.no/ressurser/skrivehjulet
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Faghjul – teater som uttrykksmiddel 

Faghjulet viser teater som uttrykksmiddel. Vekten ligger på spilleerfaring og 
skuespillerkompetanse.

Den ytterste sirkelen viser fem overordna handlinger: utøve, formidle, skape, oppleve og reflektere. 

Den nest ytterste sirkelen viser en «verktøykasse» med aktiviteter en kan anvende for å gjøre 
teater tilgjengelig for elevene. 

Ved å dreie det ytterste hjulet kan en få fram mindre opplagte kombinasjoner av handlinger og 
aktiviteter. 

Den nest innerste sirkelen viser premisser for og effekter av teateropplæring.

Faghjulet må forstås i lys av ulike kontekster som opplæringa er en del av. Kultur- og 
situasjonskontekster er derfor plassert utenfor selve hjulet. 

Kulturkonteksten angir det som er rundt situasjonen. Her kommer sjangrer, koder, normer, 
tradisjoner, framføringspraksiser, læringsmål og kulturelt mangfold inn.

Situasjonskontekst er den konkrete situasjonen her og nå. Den tar hensyn til elevforutsetningene, 
relasjonene i gruppa, publikummet. Ulike situasjonskontekster vil anspore til ulike sceniske uttrykk 
og aktiviteter.

Læreren må skape forbindelse mellom opplæringssituasjonen og relevante kulturaspekter. 
For eksempel vil et konkret innstuderingsarbeid naturlig ses i sammenheng med den historiske 
konteksten teaterstykket har oppstått i. Når undervisninga tilpasses en flerkulturell gruppe elever, 
bør også de kulturelle aspektene de unge bringer med seg, trekkes inn i situasjonskonteksten.

Faghjulet kan hjelpe oss til å se ulike sider ved opplæringa i teater som uttrykksmiddel. Det kan 
også brukes til refleksjon i lærerteamet, eller når lærere planlegger og vurderer undervisning. 
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3.5.4. Læringsmål og utviklingsfaser

Nedenfor beskrives de tre programmene med læringsmål, utviklingsfaser og forventninger til 
læreren. Det vil være behov for å utvikle lokale fagplaner som konkretiserer og implementerer 
læringsmålene inn i ulike sceniske sjangrer og tydeliggjør egenart, delmål og faglig progresjon 
relatert til alder og nivå. Dette utviklingsarbeidet bør gjøres kommunalt eller interkommunalt ut fra 
skolens størrelse, rammefaktorer og organisering. 

Breddeprogrammet

Forventninger til læreren
• skaper et læringsmiljø preget av trivsel, trygghet og samhandling
• vektlegger basisferdigheter
• vektlegger prosess og mestring
• stimulerer elevenes konsentrasjon, sanser og fantasi
• skaper gode formidlingsopplevelser
• er åpen for brede nettverksamarbeid

Læringsmål
Eleven 
• kan utøve dramalek og improvisasjon i samspill med andre
• samarbeider og deltar aktivt i et sosialt fellesskap
• kan presentere enkle roller og sceniske situasjoner i små spill 
• har deltatt i enkle visninger på en relevant arena
• er del av et levende lokalmiljø og bidrar til å skape felles lokal identitet og livsglede
 

Kjerneprogrammet

Kjerneprogrammet er hovedinnretningen i teatertilbudet. Elevene kommer dypt ned i de 
teaterfaglige handlingene utøve, formidle, skape, oppleve og reflektere. Håndverk, kunstnerisk 
utvikling og samarbeidsevne står sentralt. 

Kjerneprogrammet og Fordypningsprogrammet kan inkludere spesialiseringskurs som revy, 
kostyme- eller maskekurs, kurs i scenografi eller lys/lyd m.m. 

Opplæringa er inndelt i tre faser.
 
Fase 1 

Forventninger til læreren 
• vektlegger samspillet mellom å øve, skape, formidle og reflektere
• skaper et læringsmiljø preget av trivsel, trygghet, samarbeid og samhandling
• vektlegger prosess og mestring
• skaper gode formidlingsopplevelser
• vektlegger ensembleutvikling og ensemblefølelse
• tilrettelegger for teaterframføringer på ulike arenaer
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Læringsmål
Eleven 
• mestrer basisferdigheter i spill, med kropp og stemme
• kan bruke kropp og stemme som verktøy for å uttrykke et spekter av fenomener 
• kan skape spill gjennom arbeid med enkle, improviserte forløp
• kan skape spill gjennom arbeid med enkle tekster
• kjenner noen samlende oppvarmingsøvelser og leker
• har trent oppmerksomhet og iakttakelsesevne, fantasi og forestillingsevne
• har bevissthet om bevegelseskvalitet (rask/langsom, stor/liten, tett/ spredt, stor/liten 

muskelmotstand)
• kjenner grunnleggende prinsipper for samspill (akseptere og lytte)
• har gjennom dramalek erfart gruppa som et skapende ensemble
• har vist enkle dramauttrykk på en relevant visningsarena
• kan gi og motta tilbakemelding i praktisk arbeid
• kjenner sentrale dramafaglige begreper

Fase 2

Forventninger til læreren
• vektlegger skuespillerteknikker og improvisasjonsmetoder 
• etablerer et læringsmiljø preget av elevens mestringsopplevelse og positive egenutvikling
• styrker relasjoner og ensembleidentitet 

Læringsmål
Eleven 
• har videreutviklet sine ferdigheter i spill med kropp og stemme
• kan improvisere fram roller, situasjoner, handlingsforløp og stemninger med utgangspunkt i 

tekst/ fortelling, gjenstand, bilde, tema, musikk/lyd, sted, egen opplevelse 
• mestrer de ulike fasene av teaterarbeidet: oppvarming, konsentrasjon, teknikk, avrunding med 

presentasjon og vurdering
• har videreutviklet evnen til oppmerksomhet og iakttakelse i samspill
• praktiserer grunnleggende prinsipper for samspill og samhandling i teaterarbeid
• har trening i å dele erfaringer med medelever, gi og ta mot konstruktiv tilbakemelding
• har utviklet disiplin og god øvingskultur 
• kan formidle roller og sceniske situasjoner i små og store produksjoner 
• har deltatt i helhetlige produksjoner fra idé/konseptualisering til ferdigstilling og vurdering
• har sett teaterforestillinger sammen andre elever og kan samtale om disse
• forstår grunnleggende begreper i praktisk teaterarbeid og produksjon

Fase 3 

Forventninger til læreren
• lar elevene møte et bredt og allsidig repertoar av sjangrer, former og spillestiler
• tilrettelegger for elevmedvirkning i produksjonsarbeidet
• vektlegger samhandling og fellesskap
• vektlegger elevenes egenvurdering og refleksjon, bruker formativ vurdering aktivt
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Læringsmål
Eleven
• har teaterspesifikke ferdigheter og forståelse på viderekomment nivå
• har erfaring med ulike sjangrer, formuttrykk og spillestiler
• har sett teaterforestillinger sammen med elever
• har et godt begrepsapparat for å analyse, tolke og samtale om innholdet i teater
• har relevante teoretiske kunnskaper
• har kjennskap til teaterets rolle i samfunnet
• har samarbeidet om et helhetlig produksjonsapparat der kostyme, maske, scenografi, musikk, 

lyd og lys inngår
• kan gi og motta konstruktiv og grunngitt kritikk
• har utviklet gode strategier i selvledelse og forberedende arbeid
• har deltatt på arenaer for kunstnerisk samarbeid der flere av kulturskolens kunstuttrykk er 

integrert

Fordypningsprogrammet

Undervisningstilbudet bygger på fasene i Kjerneprogrammet, men er vesentlig forsterket med 
hensyn til innhold og omfang. Undervisninga legger vekt på fordypning i skuespillerteknikker. En 
større teaterproduksjon står sentralt, der samarbeid i ensemblet blir viet spesiell oppmerksomhet.

Forventninger til læreren
• tilrettelegger og veileder læring og utvikling på høyt kunstnerisk nivå både individuelt 
 og i ensemblet
• fremmer elevens bevisstgjøring om ambisjoner 
• vektlegger samspill mellom eleven, gruppa, materialet og lærer/regissør
• stimulerer til selvstendighet og disiplin 
• tar i bruk ulike vurderingsformer i opplæringa 

Læringsmål
Eleven
• har utviklet ferdigheter på høyt kunstnerisk nivå og med personlig uttrykk
• kan skape roller, situasjoner og stemninger gjennom arbeid med tekstbaserte og fysiske 

skuespillerteknikker 
• utøver kropps- og stemmeuttrykk med innlevelse og integritet
• har erfaring med karakterarbeid/karakterutvikling
• har arbeidet med fordypning innenfor en sjanger/spillestil/arbeidsform
• har bevissthet om bruk av rom, tekst og musikk/lyd i utvikling av sceniske uttrykk
• anvender et relevant teaterfaglig språk 
• har kunnskap om teater som et kunstnerisk, sosialt, historisk og kulturelt uttrykk
• viser selvstendighet og innsikt i egen kunstneriske utvikling
• har vært medskapende i en helhetlig produksjon der mange elementer inngår
• tar aktivt del i dialoger, tilbakemelding til og vurdering av prosesser og produkter
• har formidlet scenekunst i ulike formater og på ulike scener
• er et godt forbilde for medelever
• er forberedt til opptaksprøver og videre teaterstudier 
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3.5.5. Innhold

Innholdet handler om undervisningas hva, om teaterets ulike tradisjoner, sceniske sjangrer og 
uttrykk som performance, improvisasjon, teatersport, fortelling, klassiske skuespill, mime, revy, 
musikal, kabaret. Innholdet kan også være ulike innholdskomponenter som kostyme, sminke, 
rekvisitt, maske, scenografi og lys/musikk. 

Innholdet i faget bør knyttes til tematikk som de unge er opptatt av. Elevene kan utforske egne 
erfaringer og dermed bringe inn ny kunnskap og styrke sin tilknytning til omverdenen. Innholdet 
kan også hentes fra aktuelt nyhetsstoff, fra teaterets klassikere, eller fra ulike tekster.

Elevene bør arbeide med et bredt utvalg av sjangrer, former og skapende teaterarbeid. Å formidle 
teater er både et mål og et innhold i alle program. Det omfatter erfaring med prøveprosessens 
faser og framdrift, mot i scenisk kommunikasjon, spilleglede og evne til å berøre. Det omfatter også 
å tilpasse innhold, form og format til publikumsgruppe og visningsarena. 

Improvisasjon er både et innhold og en grunnleggende arbeidsform i teaterfaget. De ulike 
anvendelsene av improvisasjon kan være hovedemne i en kort periode eller en sentral arbeidsform 
i teaterproduksjon. 

Elevene skaper teater gjennom improvisasjon med utgangspunkt i 
• tekst/tekstbaserte metoder. Volum, språk og tematikk tilrettelegges for ulike aldrer
• kropp/fysiske metoder. Tilpasset opplæring, individuelt og i fellesskap
• tema/dokument/materiale. Gruppeprosesser og prosjektbasert teater

Dramaøvelser og leker. En viktig del av innholdet i teateropplæringa er dramaøvelser og leker 
som trener elevenes konsentrasjon, fantasi og oppmerksomhet mot sansene, kroppen, rommet 
og gruppa. Grunnlaget for dramaleken er enten roller/situasjoner eller ulike typer impulsmateriale 
som objekter, kostymer, musikk og bilder. Elevene improviserer med kropp og stemme i en lekende 
form.

Skuespillerteknikker er et sentralt innhold i utøvelsen av faget. Elevene bør trenes i et bredt 
utvalg av roller, situasjoner og forløp. Stemmens uttrykk, bruk av stemme, stemmeoppvarming og 
artikulasjon er andre sentrale emner. Stil og sjangerforståelse er vesentlige momenter for utøvelsen 
av ulike typer teater og tradisjoner.

Mime som uttrykksform demonstrerer kroppsspråkets betydning i all kommunikasjon. 
Improvisasjon og analyse av tekster styrker utøvelsen av rolle, situasjon og forløp. 
Rommets betydning gjennom bevegelse og bruk av sceneelementer er også en vesentlig side ved 
innholdet i faget og må knyttes til utøvelsen. 

Teaterproduksjon. Fagområdene kostyme, maske, rekvisitt og sminke har en sentral plass i 
teaterproduksjon. På Kjerneprogram og Fordypningsprogram kan det gis supplerende kurs i dette. 
Elever på viderekommet nivå bør få betydelig ansvar for disse fagområdene. 

Innholdselementer. Musikk, sang og dans er vesentlige innholdselementer i revy, kabaret 
og musikal. Scenetekniske disipliner som lys-, lyd- og sceneteknikk rammer inn rollene og 
handlingene og skaper atmosfære i spillet.

480 av 521



90

Historie og kulturarv i lokalmiljøet bør brukes som kilde til prosjekter og multimodale 
produksjoner/tidsreiser der elever fra teater, musikk, skapende skriving, dans og visuell kunst 
skaper og framfører i fellesskap. 

En del av danningsinnholdet i faget er å kunne se teater som scenekunst i historisk, kulturelt, 
sosialt og politisk perspektiv. Elevene må stimuleres til refleksjon og kritisk tenkning, til å stille 
spørsmål og verbalisere og til å se betydningen teateret har for mennesket.
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3.5.6. Arbeidsformer og organisering

Arbeidsformer

Arbeidsformer handler om undervisningas hvordan, om metoder og læringsaktiviteter. 

For å realisere teaterfaget vil faghjulets læringshandlinger utøve, formidle, skape, oppleve og 
reflektere stå sentralt på tvers av programmer og elevenes utviklingsfaser og gi føringer og ideer til 
teateropplæringa. 

Undervisninga i teaterfag foregår gjerne i to hovedformer: 

1) Ukentlig undervisning der hovedvekten ligger på praktisk arbeid og trening i teaterfagets 
arbeids- og uttrykksformer. Etablering av god gruppedynamikk hvor både den enkelte og gruppa 
bidrar til konstruktiv læring, er sentralt.
2) Teaterproduksjon, hvor eleven får erfaring med å være del av et skapende, produserende og 
formidlende fellesskap.

Læreren fungerer gjennomgående som veileder og pedagog i opplæringa. I en produksjon 
fungerer læreren også som regissør. 

Elevmedvirkning bør være et siktemål, der elevene skaper innholdet ut fra visse rammer. 
Performance-sjangeren er særskilt egnet til dette. Viderekomne elever bør få faglig medansvar og 
ansvar for praktiske oppgaver. 

Arbeidsformen vil henge sammen med sjanger, form og fortellermodell. 

En ukentlig undervisningsøkt bør ha en gjenkjennelig struktur, for eksempel oppvarming – 
konsentrasjon – teknikk – presentasjon – avrunding – vurdering. 

Teaterproduksjon

En teaterproduksjon kan organiseres i faser, som denne modellen viser: 

Idé og 
konseptualisering

Utforskning, 
utprøving, utvikling

Gi helhetlig 
form, øving

Ferdigstillelse, 
visning/forestilling

Oppsummering
og vurdering

Teaterproduksjonens faser.
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Både tradisjonelt tekst- og registyrt teater kan anvende en slik fasemodell. 

Teaterproduksjon i kulturskolen kan ha mange ulike formater. Varighet, antall aktører, kunstneriske 
og tekniske funksjoner tilpasses elevgruppas alder, utviklingstrinn, lokaliteter og lærerkompetanse. 

Samarbeid internt og eksternt

Teater må knyttes sammen med andre kunstuttrykk i kulturskolen, for eksempel skapende skriving, 
nysirkus, dans, visuell kunst eller musikk. Dette vil kunne stimulere elevens tilhørighet i kulturskolen 
og knytte læringa i faget til et bredt spekter av bruksområder.

Det anbefales også et samarbeid med Den kulturelle skolesekken og grunnopplæringa, for 
eksempel medielinjer, frisør, form og farge ved videregående skoler, lokale teaterlag og miljøer for 
fysisk og psykisk helse. Teaterfaget i kulturskolen er en naturlig aktør i lokale kulturmønstringer. 

Organisering

Undervisninga organiseres i grupper av varierende størrelse. Antall elever i gruppa kan variere 
med innholdet i undervisninga og med elevenes alder og modningsnivå, erfaringer og sosiale 
relasjoner.

Å følge fasene i Kjerneprogrammet og Fordypningsprogrammet kan være et naturlig 
organiserende prinsipp.

Aldersinndelte grupper kan fungere godt: 6-7 år, 8-9 år, 10-12 år, 13-15 år og/eller videregående 
skoleelever. 

Inndeling etter fagområder kan vurderes i kommuner der det er stort elevgrunnlag (dramalek, 
teater, musikal, revy, teatersport osv.).

Undervisningsmengde. Opplæringa bør foregå ukentlig, med aldersinndelt og/eller nivådelt 
undervisning i grupper. Hvor lang hver undervisningsøkt bør være avhenger av elevenes alder, 
antall elever i gruppa og ferdighetsnivået til elevene.
 
Tolærersystem anbefales, og kunstneriske og pedagogiske hensyn legges til grunn for arbeidet i 
gruppa. 

Når det gjelder Fordypningsprogrammet, vil det være behov for smågrupper med vekt på individuell 
opplæring og vurdering. 

Teaterfaget trenger fleksibilitet i timeplanen mellom ukentlig undervisningstid og produksjonsfaser. 
Arbeidet intensiveres gjerne i slutten av en produksjonsperiode. Tidlig nok informasjon om 
dette til foreldre/foresatte er viktig. Det må beregnes ressurser og tid til forberedelser, lydprøve, 
generalprøver og informasjonsarbeid.

Teaterlæreren trenger tid nok til de oppgavene som faget og arbeidet med kvalitet krever. Dette 
gjelder særskilt i perioder med produksjon. Her trengs ressurser til administrasjon og ledelse. 
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3.5.7. Vurdering for læring

Vurdering er en viktig del av læringsarbeidet. Alle elever har behov for å bli sett og få konkrete 
tilbakemeldinger som støtter progresjon og utvikling. Hensikten med vurdering for læring er at 
den skal være individtilpasset og støtte opp om elevens personlige og faglige utvikling. Mye av 
vurderingsarbeidet foregår uformelt i den daglige klassesituasjonen i dialog mellom lærer og elev. 
I teater kan vurdering for læring foregå i gruppe eller individuelt. Vurdering for læring er viktig, 
men samtidig ressurskrevende, noe det bør bli tatt hensyn til når midler skal fordeles. Det er også 
viktig å utvikle gode formelle vurderingsrutiner og informere både elever og foreldre/foresatte om 
gruppeprosesser og den individuelle elevens prosesser, læring og utvikling. 

Mål og kriterier må gjøres synlige. Dette kan gjerne gjøres i samarbeid med elevene. 

Elevenes forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de
• forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem 
• får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen
• får råd om hvordan de kan forbedre seg
• er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling
(udir.no, 2014)

Formativ vurdering, med presise tilbakemeldinger i arbeidsprosessene, er viktig for god læring. 
Den viktigste vurderingsmetoden er derfor samtalen rundt elevens arbeid i selve 
undervisningsøkta. Elevene bør hele tiden være aktive i vurderingsarbeidet. Følgende aspekter 
ved vurdering bør integreres i opplæringa. Den enkelte kulturskole avgjør hvordan og i hvilket 
omfang: 

Læringsmålene i de ulike fasene fungerer som vurderingskriterier og blir naturlige utgangspunkt 
for vurdering av prosesser og produkter i faget. Elevene får presise og konstruktive 
tilbakemeldinger og råd.

Responsgrupper. Elevene observerer og gir hverandre tilbakemeldinger. Læreren legger til 
rette for reflekterende samtaler og kjøreregler for dette. Vurderingen må stimulere til et godt og 
inkluderende læringsmiljø. 

Dialog om faglig kvalitet. Dialog med elevene om hva som er faglig kvalitet i teaterarbeidet og en 
kontinuerlig bevisstgjøring rundt hvordan dette kan oppnås.

Eleven vurderer seg selv. Egenvurdering bør praktiseres fra første stund. Læreren setter elevene 
i stand til å vurdere kvaliteten på eget arbeid og å ta stilling til egen innsats og utvikling. En god 
læringsprosess innebærer både å vite hva man kan og være bevisst på hva man strever med. 

Loggbok. Loggføring kan øke elevens bevissthet rundt egen læring og utvikling.

Utviklingssamtaler. Utviklingssamtaler tilpasset alder og nivå mellom elev, lærer og foreldre/
foresatte har en naturlig plass i Kjerneprogrammet og Fordypningsprogrammet. Her utveksles 
informasjon og man tar opp tema som utvikling, faglige utfordringer, innsats, resultater, trivsel og 
ambisjoner.
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3.5.8. Lokaler og utstyr

Lokaler

Undervisningsrommet bør være romslig og fleksibelt, en størrelse på 40–50 kvadratmeter gir 
produksjonsmuligheter. Rommet bør være godt lydisolert. Vinduer bør kunne blendes. 

Golvet bør ha en overflate som er egnet til fysisk arbeid, for eksempel dansematte eller egnet 
tregolv. Golv og tak bør være matt og svart (blackbox), eventuelt hvitt (whitebox). Tilgang til stoler 
og bord er en fordel.

Det er behov for lagerplass til kostymer, sceneelementer, lysutstyr og rekvisitter, med lett 
tilgang fra undervisningslokalene. Det er også behov for sminke-, garderobe- og pauseplass for 
skuespillerelevene. 

Framføringsarenaer 

Teaterforestillinger er en vesentlig del av elevenes læring og kunstneriske utvikling og er viktig 
for motivasjon. Alle, uansett program, alder og nivå, bør flere ganger i året få spille teater for 
et publikum. Arenaene kan være kulturskolens undervisningsrom, egne saler med scene/amfi, 
eksterne offentlige rom, kulturhus/samfunnshus eller egnede utescener. 

Større produksjoner krever personalressurser til rigging, timeplanlegging, lyd/lys, kulisser, 
lydprøver, opptak og informasjonsarbeid. 

Utstyr

Virkemidler som lysdesign, lydeffekter/musikk, scenografi, kostymer, rekvisitter, sminke og 
animasjoner er sentrale elementer i teaterproduksjon og vil styrke faglig kvalitet. I sambrukslokaler 
bør dette utstyret øremerkes for teateravdelingen. 

Når det gjelder kostymer og sceneelementer, kan det legges til rette for lån eller sambruk med 
andre kulturskoler, institusjoner, foreninger o.l.

I den daglige undervisninga er det behov for en kostymekiste, rekvisitter og enkle 
scenografielementer som kasser, skillevegger m.m. Om det ikke fins lysanlegg i 
undervisningsrommet, kan enkle lyskastere på stativ være til god hjelp.

Kamera og prosjektør er gode hjelpemidler både i undervisningstimene og under forestillinger. 
Musikkanlegg bør være tilgjengelig i umiddelbar nærhet. Det samme gjelder datautstyr med 
høvelig programvare og tilgang til litteratur.

Alle lærere bør ha egen kontor-/arbeidsplass i kulturskolen. Det må være en felles pauseplass for 
lærerne der de kan oppleve å være del av et arbeidsmiljø.
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3.6. Fagplan visuell kunst

3.6.1. Visuell kunst i kulturskolen

Det visuelle kunstfeltet i kulturskolen er vidt og dekker mange ulike uttrykksmåter og spesialiserte 
fagfelt.

Møte med kunstneriske virkemidler som materialer, redskaper, teknikker og en inspirerende 
undervisning vil gi elevene muligheter til å utvikle sine evner. Elevenes fantasi og kreative flyt blir 
stimulert. Sammen med skjerpet blikk og utprøvende hånd bidrar dette til å forme den enkeltes 
identitet.

Barn og unge må bli utfordret både emosjonelt og analytisk gjennom undervisning i og opplevelser 
med visuell kunst. Da vil opplæring i teknikker og materialbruk gi mening og bidra til at elevene får 
verktøy til å skape og gi innhold til det de arbeider med. Deres personlige formspråk vil avspeile 
nyanser, holdninger og motforestillinger. I det visuelle uttrykket kan de tenke noe som var utenkt, 
se noe som var usett og si noe som var usagt.

Slik kan læreren styrke både læringsprosesser og tilknytning til omgivelser, medmennesker og 
natur. 

Gjennom individuelle og kollektive prosesser skal elevene også tilegne seg estetiske erfaringer i 
møte med samtidskunst og kunst fra tidligere tider. Å oppleve og undre seg i reflekterende samtaler 
vil utvide perspektivet og kulturforståelsen. 

Det visuelle mennesket

Alle mennesker er født med en grunnleggende evne og vilje til å uttrykke seg visuelt. Virkeligheten 
setter få grenser for barns fantasi og forestillingsevne. Det er et viktig mål å holde ved like og 
utvikle denne iboende skapergleden.

Visuell kunst tilhører det store kulturfellesskapet samtidig som det representerer et individuelt og 
personlig uttrykk for det å være menneske i en gitt tid.

I gjenstander, mønstre og materialbruk kan vi lese hvordan kulturer har utviklet seg. Verdensarven 
og kulturarven viser dette, de er globale bærere av dynamikken mellom skaping og gjenskaping. 

Gjennom å dele og samarbeide vil barn og unge få tilgang til det viktige dannelsesprosjektet som 
opplæring i visuell kunst kan være. Med mål om å skape, favne og inkludere vil dette også åpne 
rommet for ytringsfrihet.

Breddeprogram, Kjerneprogram og Fordypningsprogram vil til sammen sørge for at elevene 
får erfaringer med et bredt og fordypende fag som avspeiler visuell kunst som kunstnerisk 
uttrykksform, kommunikasjon, kulturarv, selvuttrykk og håndverk/ferdighet.
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3.6.2. Overordna mål 

Gjennom arbeidet med visuell kunst skal elevene:
• utvikle sin uttrykksevne, formsans og sine kunstfaglige ferdigheter
• utvikle sin iboende skaperglede og oppleve mestring
• utvide sitt perspektiv og sin kulturforståelse gjennom utforskning av fortid, nåtid og framtid
• utvikle evne til kommunikasjon, analyse og refleksjon i et lærings- og arbeidsfellesskap
• få muligheter til fordypning som kan danne grunnlag for høyere utdanning i visuell kunst
• bli ressurspersoner som bidrar til et levende lokalmiljø
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3.6.3. Faghjul

Inspirasjon til faghjulet er hentet fra skrivesenteret.no/ressurser/skrivehjulet

Situasjons- og kulturkontekster

Situasjons- og kulturkontekster
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Faghjul – visuell kunst som uttrykksmiddel

Faghjulet viser visuell kunst som uttrykksform. Den ytterste sirkelen viser fire overordna handlinger 
i faget: skape, formidle, reflektere og sanse.

Den nest ytterste sirkelen viser en «verktøykasse» som rommer aktiviteter læreren anvender for 
å gjøre visuell kunst tilgjengelig for elevene. De er i praksis innvevd i hverandre. Ved å dreie det 
ytterste hjulet kan en få fram mindre opplagte kombinasjoner av handlinger og aktiviteter. 

Den nest innerste sirkelen viser verdier og allmenndannende egenskaper en kan utvikle gjennom 
opplæring i visuelle kunstfag. 

Faghjulet må forstås i lys av ulike kontekster som opplæringa er en del av. Kultur- og 
situasjonskonteksten er derfor plassert utenfor selve hjulet. 

Kulturkonteksten angir det som er rundt situasjonen. Her kommer sjangrer, koder, normer, 
tradisjoner, framføringspraksiser, læringsmål og kulturelt mangfold inn.

Situasjonskontekst er den konkrete situasjonen her og nå. Den tar hensyn til elevforutsetningene, 
relasjonene i gruppa, visningsarenaen. Dette får betydning for innhold og aktiviteter. Ulike 
situasjonskontekster vil anspore til ulike formidlingsformer og ulike innholdsvalg.

Læreren må skape forbindelse mellom opplæringssituasjonen og relevante kulturaspekter. 
For eksempel vil et bestemt visuelt formspråk naturlig ses i sammenheng med relevante historiske 
og samfunnsmessige faktorer. Når undervisninga tilpasses en flerkulturell gruppe elever, bør også 
den kulturen de unge bringer med seg, trekkes inn i situasjonskonteksten.

Faghjulet kan hjelpe oss til å se ulike sider ved opplæringa i visuell kunst. Det kan brukes til 
refleksjon i lærerteamet, eller når lærere planlegger og vurderer undervisning.
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3.6.4. Læringsmål

Nedenfor beskrives de tre programmene med læringsmål og forventninger til læreren. 
Læringsmålene er generelle på tvers av de spesifikke fagområdene/teknikkene innenfor det 
visuelle kunstområdet. Det vil være behov for å utvikle lokale fagplaner som konkretiserer og 
implementerer læringsmålene inn i hvert enkelt visuelle fag og tydeliggjør egenart, delmål og 
faglig progresjon relatert til alder og nivå. Dette utviklingsarbeidet bør gjøres kommunalt eller 
interkommunalt ut fra skolens størrelse, rammefaktorer og organisering.

Breddeprogrammet

Forventninger til læreren
• skaper et læringsmiljø preget av samhandling, opplevelse og kreativitet 
• vektlegger prosess og mestring
• gir rom for elevenes refleksjoner omkring sine arbeider
• tilrettelegger kunstfaglig aktivitet, er kulturformidler og inspirator
• leder elevene fram mot opplesing og presentasjon
• trener oppmerksomhet, iakttakelse og tilstedeværelse 
• er åpen for brede nettverksamarbeid 

Læringsmål
Eleven
• har grunnleggende materialkunnskap og mestrer utvalgte teknikker
• opplever skaperglede og faglig utvikling
• lærer gjennom lek, utforskning, eksperimentering og refleksjon
• har utviklet nysgjerrighet og et oppmerksomt blikk 
• har kjennskap til kunst og kunsthåndverk, inkludert arbeider med lokalt tilsnitt
• har deltatt i kreative prosesser sammen med andre elever
• har deltatt med sine arbeider på en relevant visningsarena 
• er del av et levende lokalmiljø og bidrar til å skape felles lokal identitet og livsglede
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Kjerneprogrammet 

Det er i dette programmet hovedvirksomheten i visuell kunst bør ligge. Elevene vil komme dypt 
ned i handlingsområdene skape, formidle, reflektere og sanse.

Innholdet i undervisninga skal bidra til å utvikle håndverksmessig og kunstnerisk kvalitet, 
kreativitet, selvstendighet og kritisk tenkning.

Instruksjon og veiledning foregår i grupper og individuelt. Avhengig av skolens størrelse og antall 
elever på visuell kunst kan det utvikles ulike mål, timeplaner og gruppesammensetninger som 
imøtekommer elevenes behov for bredde eller fordypning. 

Forventninger til læreren
• tilrettelegger for god faglig progresjon og kontinuitet
• stimulerer elevenes personlige uttrykk og formidling
• lærer elevene å iaktta og bearbeide sanseinntrykk
• stimulerer opplevelse og skaperglede
• tilrettelegger for reflekterte samtaler og utvikling av selvinnsikt
• vurderer både prosess og produkt sammen med elevene
• tilrettelegger for erfaring med visninger og presentasjoner på ulike arenaer
• er faglig rollemodell, arbeidsleder, kulturformidler og inspirator
• legger til rette for godt arbeidsfellesskap og skaper et godt sosialt miljø

Læringsmål
Eleven
• mestrer fagspesifikke basisferdigheter i ulike teknikker, former, materialer og uttrykk
• har tilegnet seg et bredt spekter av materialkunnskap
• har deltatt i skapende prosesser fra idé til produkt 
• har utviklet kritisk sans, grundighet og tålmodighet 
• har tilegnet seg et nødvendig begreps- og analyseredskap for å analyse, tolke og samtale 
 om visuelle uttrykk
• reflekterer over egen læring, intensjon og utvikling
• deler erfaringer med medelever
• gjør avtalte forberedelser til undervisningsøkter
• har sett kunstutstillinger og kan samtale om disse 
• har arbeidet med kunsthistorie, lokalhistorie og/eller tatt lokalt utgangspunkt i praktisk arbeid
• har deltatt på arenaer for kunstnerisk samarbeid på tvers av fag der flere av kulturskolens 

kunstuttrykk er integrert
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Fordypningsprogrammet

Hovedinnholdet er fordypning innenfor selvvalgte uttrykk. Å oppnå en bevisst holdning til 
form og innhold/form og funksjon og å finne fram til et personlig uttrykk, er viktige mål for 
fordypningsprogrammet. 

Rammer. Fordypningsprogrammet i visuell kunst kan organiseres for enkeltelever eller som et 
gruppetilbud. Omfanget vurderes på grunnlag av deltakernes behov for instruksjon og veiledning 
og hvilket mål den enkelte har for å delta. Er målet å søke opptak til høyere kunstutdanning, 
må kulturskolen tilpasse tilbudet etter kravene til studentopptak. Er målet individuell kunstnerisk 
videreutvikling, kan deltakerne først samles til felles introduksjon og gjennomgang og deretter 
arbeide på egen hånd med individuelle arbeider.

Mentorprogram og entreprenørskap kan være en del av programmet. Det bør legges opp til 
presentasjon/visning/utstilling i samarbeid med lokale aktører, eksempelvis i forbindelse med lokale 
kulturdager.

Forventninger til læreren
• tilrettelegger og veileder læring og utvikling på høyt kunstnerisk/pedagogisk nivå
• tilpasser undervisninga til den enkelte elevs forutsetninger
• tilrettelegger for fagspesifikk fordypning
• ser potensial, inspirerer og gir impulser
• stimulerer elevens egen kunstneriske bevissthet
• fremmer elevens bevisstgjøring om ambisjoner 
• vurderer både prosess og produkt sammen med eleven
• vektlegger et godt samarbeid mellom hjem – kulturskole – lærer – elev
• tilrettelegger for utstrakt erfaring med visninger/utstillinger
• er faglig veileder, samtalepartner, mentor og rollemodell

Læringsmål
Eleven
• skaper og utfører på høyt nivå
• lærer gjennom lek, utforskning, eksperimentering og refleksjon
• er på veg mot et personlig uttrykk og arbeider selvstendig
• har videreutviklet praktiske og teoretiske ferdigheter som kan kvalifisere til høyere utdanning
• har utviklet et godt fagspråk
• tar aktivt del i refleksjon rundt prosesser og produkter
• tar i bruk modeller, kunstverk og kunstnerskap for faglig inspirasjon
• har kunnskap om visuell kunst som et historisk og kulturelt uttrykk
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3.6.5. Innhold

Innholdet i visuell kunst handler om undervisningas hva, knyttet opp mot de ulike fagområdene/
teknikkene. Visuell kunst spenner over en rekke ulike tema, arbeidsområder, fagfelt og fag som 
dels står fram som egne enheter, dels glir over i hverandre og dels er felles, overgripende tema.
Innholdet i undervisninga kan hentes fra hele dette brede feltet og organiseres på mange 
forskjellige måter.

Eksempler på grupper av innholdskomponenter med forslag til praktisk anvendelse:

• Strek og flate: tegning, radering, broderi
• Farge og tekstur: maling, foto, video, glasurer, lys
• Komposisjon, struktur og taktilitet: collage, linosnitt, vev, tekstil, toving 
• Tid og rom: performance, stedsspesifikk kunst, lydkunst
• Se/persepsjon: kroki, perspektiv, billedrom, stilleben
• Tredimensjonal form: modellere, støpe, bygge
• Form og funksjon: design/redesign, lage bruksgjenstander, utsmykking, scenografi, arkitektur, 

digital kunst
• Form og innhold: konseptkunst, tegning, maling, skulptur, performance
• Abstraksjon og forenkling: skulptur, animasjon, tegneserie
• Finne hensikt og se sammenhenger: observere, analysere, assosiere
• Teknikk-/verktøy-/materialbruk: utvikle og øve håndlag, blande farge, redigere video, 

papirarbeid, mosaikk, tre, glass, metall 

Andre emner i visuell kunst som er sentrale for den skapende/utøvende aktiviteten:

• Teori om form og farge 
• Komposisjonslære
• Materialkunnskap 
• Kunnskap om verktøy 
• Kunsthistoriske emner
• Økologi og bærekraft i materialer
• Kunst i det offentlige rom 
• Bruk og integrering av teknologi 

I lokalsamfunn med realkompetanse innen kunst og kunsthåndverk, eller med relevante 
museer, husflidslag, kunstnere og kunsthåndverkere, vil det være naturlig at eleven lærer gamle 
håndverkstradisjoner, herunder også duodji. Kulturskolen kan eventuelt lage tverrfaglige prosjekter 
der slike tradisjoner blir ivaretatt og videreutviklet. Det er identitetsskapende og ofte motiverende 
for elevene å arbeide i en lokal tradisjon.
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3.6.6. Arbeidsformer og organisering

Arbeidsformer

Arbeidsformer handler om undervisningas hvordan, hvilke læringsaktiviteter som blir tatt i bruk. 
Generelt bør arbeidsformene i visuell kunst være like allsidige og lekende som faget selv er – men 
også disiplinerte og målrettet. 

I det utforskende og skapende arbeidet benyttes både lærerstyrt undervisning, veiledning, 
selvstendig arbeid, elevsamarbeid og prosjektarbeid. 

Egenarbeid utenom undervisningstimen forventes både i Kjerneprogram og Fordypningsprogram. 
Prosjektperioder, workshops, helgekurs og sommerkurs kan være supplerende tilbud. 

Det forventes at læreren har et bredt spekter av metoder og arbeidsformer for å legge til rette for 
læring for ulike elever og elevgrupper. Variasjon er en nøkkel til læring. 

I kommuner med bare én lærer i visuell kunst kan det være fordelaktig om ledelsen i kulturskolen 
legger til rette for jevnlig kontakt med lærere i visuell kunst i nabokommuner. Dette vil kunne styrke 
lærerens undervisning og motivasjon.

For å realisere visuell kunst vil faghjulets læringshandlinger skape, formidle, reflektere og sanse 
stå sentralt på tvers av emnene og gi ideer og føringer for tilrettelegging av opplæringa.

Skape 

Det skapende menneske står i sentrum. Å skape er den mest grunnleggende kompetansen eleven 
skal tilegne seg, og mye tid må vies dette. Skapende prosesser kan starte med inntrykk, tanker og 
ideer, fortsette med konkrete forslag og skissearbeid, videre med eksperimentering og utprøving 
mot et individuelt eller et felles uttrykk. Gjennom prosessene vil elevene gjøre erfaringer med 
mange uttrykksmidler og teknikker og lære å bruke redskaper, verktøy og utstyr hensiktsmessig.

Å sette sine egne mål for arbeidet er betydningsfullt og vil øke elevenes motivasjon.

Modellæring er et egnet virkemiddel som forutsetter tett veiledning. Imitasjon av kunstverk er en 
anerkjent teknikk for å øve praktiske ferdigheter og evnen til å iaktta. Å tolke, eller appropriere, 
andres kunstverk, som gis ny form og/eller nytt innhold, innebærer både gjenskaping og nyskaping. 
Redesign er å gi ny mening, for eksempel til «verdiløse» materialer som plastemballasje og rak, 
avlagte klær, loppefunn og instrumenter. Elevene finner nye estetiske uttrykk eller en ny funksjon.

Formidle

Å produsere utstillinger/visninger er både et mål og en arbeidsform i faget. Gjennom små og større 
utstillinger kan læreren legge til rette for varierte elevarbeider som viser mangfoldet i faget. Ved å 
gi elevene ansvar for rigging, annonsering, invitasjoner, salg og markedsføring vil de få innsikt i en 
helhetlig prosess.

497 av 521



107

Elevenes arbeider bør knyttes sammen med presentasjoner der de forteller om egne og gruppas 
arbeider.

Formidling er også å dele kunnskap gjennom rapportering eller beskrivelser. Elevene får kjennskap 
til teknikker for visuelle/auditive presentasjoner og digitale verktøy. 

Reflektere 

Læringssituasjonen innbyr til en prosess der elevens individuelle tolkninger, undring, assosiasjoner, 
intensjoner og fabulering rundt egne og medelevers uttrykk spiller en vesentlig rolle. Gjennom 
slike samtaler lærer elevene å verbalisere. Dette må kombineres med analyse og tolkning av 
profesjonelle kunstuttrykk for å forstå budskap, meningsinnhold, perspektiver og symbolikk.

Å kunne vurdere kvalitet er viktig for elevens faglige utvikling. Prosessvurdering, produktvurdering 
og tilbakemelding fra medelever bør foregå kontinuerlig. Det er også et mål at elevene får innsikt i 
den betydningen det visuelle kunstfaget har for menneske og samfunn.

Sanse

Taktile erfaringer. Å relatere syn til hånd, å kunne berøre og kjenne overflater, temperatur, størrelse 
og stofflighet, er eksempler på taktile erfaringer.

Kroppslige erfaringer og persepsjon. Tilstedeværelse i et rom gir erfaringer med avstand, 
størrelsesforhold, nærhet og materialitet. Å bruke musikk i det visuelle arbeidet kan være relevant.

Å finne fram til et personlig uttrykk. Oppmerksomhet om hva eleven vil uttrykke og i hvilken form, 
vil kunne føre til mestring og flyt.

Selvinnsikt. Eleven skal bli kjent med egne følelser/reaksjoner, gi og ta mot konstruktiv kritikk. Dette 
innebærer blant annet å lære, å yte motstand og å takle motgang i materiale, teknikk, idéutforming 
og gjennomføring.

Eksempler på aktuelle arbeidsmåter:

Teknikkarbeid/verksted
• Identifisere og dele teknikker 
• Animasjon, video
• Grafikk
• Tegning, maling
• Foto, video, digitale medier 
• Keramikk 
• Stedsspesifikk kunst
• Tradisjonelt og lokalt kunsthåndverk
• Utstillingsarbeid, montering

Møte den visuelle verden
• Lage alternative reklame/reklame-video, arbeide med symbolbruk og tegn, bildeanalyse
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Møte den virtuelle verden – ny teknologi 
• Bruk av ny teknologi, bevissthet om og kreativ bruk av visuell kommunikasjon i virtuell 

virkelighet

Prosjektarbeid
• Tverrfaglig/flerfaglig
• Kunst i naturen 
• Animasjonsfilm
• Gatekunst

Produksjon 
• Utstilling
• Tverrfaglig produksjon 
• Performance – happening
• Scenografi, lys-/lyddesign

Møte med profesjonell kunst
• Bevisstgjøring om kunst, tolke, utvikle begrepsapparat og fagspråk
• Besøke utstillinger/visninger
• Atelierbesøk

Vurdere egne prosesser
• Bruk av loggskrivingsverktøy og analyse

Analyse
• Bildeanalyse
• Kunsthistorie
• Gjenstander (funksjon – form) 
• Stedet (landskapet, plassen, naturen, omgivelsene)

Organisering 

Gruppestørrelse og lærertetthet vil avhenge av elevenes alder og utviklingsnivå, type aktivitet og 
utfordringer knyttet til utstyr/materialer. Veiledende normer kan være:

• Kjerneprogrammet: Grupper opp til sju–åtte elever, der elevene har permanente arbeidsplasser. 
• Breddeprogrammet: Grupper opp til tolv elever. Et godt alternativ i Breddeprogrammet og 

Kjerneprogrammet kan være tolærersystem.
• Fordypningsprogrammet: Det kan være formålstjenlig å variere mellom individuell veiledning og 

mesterklasse. Mesterklasse kan eventuelt organiseres som et samarbeid mellom kommuner. 
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Tid 

Det anbefales ukentlig undervisning av hensyn til kontinuitet. En undervisningsøkt bør være 
minimum 1 ½ - 2 timer. I tidkrevende teknikker vil det være hensiktsmessig å ha lengre økter. 
Emnets egenart må avgjøre dette.

I visse tilfeller kan intensive helgekurs være den best egnede formen, mens det andre ganger kan 
være avsluttende kurs av flere ukers varighet. Dette må vurderes ved den enkelte kulturskole.

Gruppering/nivå 

Helårselever med permanente arbeidsplasser kan inndeles i aldershomogene grupper. 5–6-åringer 
har andre behov enn 9–10-åringer. Aldersinndeling gjør det lettere for læreren å tilpasse 
opplæringa, dessuten å planlegge et undervisningsforløp over flere år.

I visse tilfeller kan det være aktuelt å dele inn elevene etter kunnskapsnivå eller emne. For 
eksempel vil et introduksjonskurs i animasjon for nybegynnere i alle aldrer kunne føre til en 
aldersblandet animasjonsklasse i Kjerneprogrammet.

I mindre kulturskoler vil større aldersblanding være det normale, og fordelene med dette bør 
utnyttes. De yngste blir inspirert av de eldre, de eldre har faglig utbytte av å instruere de yngre. 
Noen tilbud, for eksempel en kroki-klasse, kan tilpasses flere aldrer, også voksne. 

Samarbeid med andre fag/aktører 

Opplæringa i visuell kunst bør knyttes sammen med andre kunstuttrykk i  kulturskolen. Dette vil 
kunne stimulere elevens tilhørighet i kulturskolen og knytte læringa i faget til et bredt spekter av 
bruksområder. Et samarbeid med for eksempel skapende skriving rundt temaet graffiti, med teater 
om scenografi, eller med musikk om animasjonsprosjekter, vil være god tverrfaglighet. 

Visuelle kunstfag synliggjøres godt gjennom utstillinger i det offentlige rom: i rådhus, i helsehus, på 
konferanser, i biblioteker, i kirker, på festivaler og på utdanningsinstitusjoner. Dette løfter faget inn 
på samfunnsarenaen, gir elevene anerkjennelse og stimulerer til videre innsats og vekst. Elever i 
kulturskolens visuelle kunstfag er naturlige aktører på lokale kulturmønstringer.

Å studere ulike sider ved opplæring i visuell kunst i samarbeid med  forskningsmiljøer vil være 
nytenkende og viktig.
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3.6.7. Vurdering for læring

Vurdering er en viktig del av læringsarbeidet. Hensikten med vurdering er elevens personlige og 
kunstneriske vekst. Eleven skal vurderes på bakgrunn av egen modenhet i faget. I visuell kunst er 
prosessen vel så viktig som resultatet. Vilje og evne til utprøving, til å gå i dybden og være åpen for 
ny kunnskap, er viktig.

Elevenes forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de

• forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem 
• får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen
• får råd om hvordan de kan forbedre seg
• er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling
(udir.no, 2014)

Elevene i visuell kunst vurderes på grunnlag av egne uttrykk og evne til å formidle sine ideer 
basert på lærte teknikker. Elevene skal kunne reflektere over egne valg, navigere mellom ulike valg 
og forstå hvilke resultater valgene gir. Personlige valg og standpunkt må vises i kunstuttrykket. 
Egenart og det genuine er kvalitetskriterier. 

Sentralt i vurdering står samtalen rundt elevens arbeid underveis i prosessene. 

Følgende aspekter ved vurdering bør integreres i opplæringa. Den enkelte kulturskole avgjør 
hvordan og i hvilket omfang. 

Læringsmålene fungerer som vurderingskriterier og er naturlige utgangspunkt for vurdering i 
faget. 

Læringsstøttende tilbakemeldinger med presise og konstruktive tilbakemeldinger og råd til 
elevene underveis i prosessene. Dette er formativ vurdering og kjernen i lærerens veiledning.

Dialog med elevene om hva som er kunstnerisk kvalitet og en kontinuerlig bevisstgjøring rundt 
vurderingskriterier.

Elevrespons, der elevene gir hverandre tilbakemeldinger. Læreren legger til rette for reflekterende 
samtaler og kjøreregler for denne arbeidsformen.

Prosessvurdering og produktvurdering, individuelt eller i gruppe.

Utviklingssamtaler mellom elev, lærer og eventuelt foreldre/foresatte har en naturlig plass i 
Kjerneprogrammet og Fordypningsprogrammet. Tema som kan tas opp, er utvikling, faglige 
utfordringer, arbeidsinnsats, resultater, trivsel og ambisjoner.

Eleven vurderer seg selv. Dette bør praktiseres fra første stund. Eleven settes i stand til å vurdere 
kvaliteten på eget arbeid, ta stilling til egen innsats og utvikling. En god læringsprosess innebærer 
både å vite hva man kan og bevissthet om det som gjenstår.

Loggbok kan være et verktøy for å øke elevens bevissthet rundt eget uttrykk/arbeid og egen 
utvikling.
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3.6.8. Lokaler og utstyr

Undervisnings- og arbeidsrom 

Visuell kunst bør ha lokaliteter som er reservert for faget slik at det er lett å ta opp igjen arbeider 
som fortsetter over tid.

Opplæringa skal synes, ha informasjonsskjermer og visningsrom og slik bidra til et åpent og 
stimulerende arbeidsmiljø preget av estetikken i visuell kunst. Også i de tilfellene der undervisninga 
av ulike hensyn legges i grunnskolen, må undervisningsrommene være innredet med tanke på 
opplæringas egenart og utstyrsbehov. 

Det stilles samme krav til egnede lokaler, utstyr og materialer for alle programmene. Egnede 
lokaler kan være kulturskolens faste undervisningsrom eller grunnskolens kunst- og håndverksrom. 

Visningsarenaer

Visningsarenaer for visuell kunst er svært viktig og alle elever, uansett nivå eller alder, bør hvert 
skoleår få stille ut eller presentere noen av sine arbeider for et publikum. 

Det må legges vekt på å finne gode utstillingsarenaer både på skolen, i ulike offentlige rom, 
på biblioteker, konferanser, i næringsbygg, helsehus, eller av og til i et bestemt utelandskap. 
Samlokalisering med andre kunstfag gjør det naturlig å samarbeide om dette.

Kontor/bibliotek

Alle lærere bør ha egen kontor-/arbeidsplass. Tilgang til bibliotek er viktig, dessuten en felles 
pauseplass for lærerne der de kan oppleve å være del av et arbeidsmiljø.

Utstyr og materiell

De kunstneriske resultatene vil være avhengige av materiell, redskaper og utstyr av god kvalitet. 
Dette gjelder alle opplæringsprogrammer.

Innkjøp av utstyr og materiell er en faglig oppgave og en sentral del av undervisningsplanlegginga. 
Lærerens kompetanse er avgjørende når det gjelder å velge ut og kjøpe inn utstyr og materiell, og 
dette bør planlegges på lang sikt.

502 av 521



112

For å oppfylle læringsmålene er følgende rom- og utstyrsrammer en veiledende mal for 
undervisning i de tre opplæringsprogrammene:

• Lokale med god takhøyde, god ventilasjon, godt lys og vask.
• I tilfeller av sambruk med grunnskole er det kunst- og håndverksrommet som bør benyttes. Der 

vil kulturskolens lærere og elever ha behov for egen lagringsplass til materialer og oppbevaring 
av arbeider.

• Gode tørke- og lagringsmuligheter for elevarbeider.
• Egnet lagerrom for materialer i tilknytning til undervisningsrommet.
• Et grunnleggende utstyrssortiment: keramikkovn, trykkpresse, høvelbenk osv. skal være 

tilgjengelig dersom aktiviteten er avhengig av det. 
• Lett tilgang til nettbrett, datamaskiner og programvare, trådløst nett og skriver.
• Store arbeidsbord og stoler som kan tilpasses elever med ulik høyde.
• Låsbare skap.

Utstyrssortimentet tilpasses for den lokale kulturskolens fagtilbud.
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Kapittel 4 - Mal for kvalitetssikringssystem 

Arbeid med kvalitetsutvikling i kulturskolen har som mål å videreutvikle skoleslaget på alle 
målområdene i rammeplanen. Kontinuerlig og planmessig egenvurdering og refleksjon over egen 
praksis er forutsetninger i dette arbeidet.  

Egnete redskap for å arbeide med kvalitet gjør det lettere å arbeide systematisk med 
kvalitetsutvikling. Det fins ulike analyse- og prosessverktøy for slikt arbeid, som kan bidra til å 
videreutvikle virksomhetens kapasitet ved å bruke vurderingsinformasjon på måter som skaper 
kollektiv innsikt og felles engasjement.

«PULS» er et forsknings- og evidensbasert verktøy som tidligere er utviklet for grunnskole og 
barnehage. Norsk kulturskoleråd har sammen med Conexus utviklet «PULS for kulturskole». 
Rapportene i dette verktøyet vil kunne være grunnlag for kvalitets- eller tilstandsrapportering til 
kulturskoleeieren. www.conexus.no/puls/.

KS har utviklet kvalitetsverktøy som kommunen kan bruke, enten som en del av 
informasjonsgrunnlaget til «PULS» eller som grunnlag for et egenutviklet kvalitetssystem.
www.ks.no.

Utdanningsdirektoratet har gode og informative nettsider som også kulturskoleeiere og ledere 
kan bruke som kunnskapsgrunnlag. www.udir.no.

Norsk kulturskoleråd har utviklet veiledningsmateriell knyttet til arbeidet med kvalitet og 
kvalitetsutvikling. Dette fins på kulturskolerådets nettsted. www.kulturskoleradet.no.

Det at kulturskolene er et lovfestet skoletilbud gjør det naturlig at kommunene - som 
kulturskoleeiere - har et system for kvalitetsvurdering også for kulturskolen, og innlemmer 
kulturskolen i den årlige rapporten om tilstanden, slik den er formulert i opplæringslova § 13-10.  
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Etterord

Norsk kulturskoleråd har på oppdrag fra sine medlemmer, de norske kommunene, utarbeidet 
en ny rammeplan for kulturskolen – «Mangfold og fordypning». Gjennom dette dokumentet vil 
kulturskolene i landet få et innovativt og kvalitativt løft.

Norsk kulturskoleråd som utviklings- og interesseorganisasjon for kulturskolen vil bistå både 
kulturskoleeiere og kulturskoler i rammeplanarbeidet gjennom et omfattende veiledningsarbeid. 
Gjennom rammeplanen er det tatt vare på den særegne kulturskolen i Norge, samtidig som planen 
skal etablere en nasjonal fellestenkning som vil bidra til et ytterligere kvalitetsløft for kulturskolen. 

Denne rammeplanen er kulturskolens kunnskapsløft!
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• Eirik Birkeland, leder
• Morten Christiansen
• Kristin Geiring
• Eivind Nåvik
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• Wenche Waagen, førstelektor ved Institutt 
 for musikk, NTNU

Leder for arbeidet med kapittel 3
• Åste Selnæs Domaas

Fagplangruppene - kapittel 3

 Dans
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• Widar Aspeli, forfatter / kursholder
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• Kristin Nordstrøm, teaterpedagog, Trondheim 

kommunale kulturskole
• Kirsten Jæger Steffensen, fungerende rektor, 

Karmøy kulturskole
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• Fabiola Charry, visuell kunst

Forfatter av kapittel 4
• Morten Christiansen

Redigerere
• Åste Selnæs Domaas
• Egil Hofsli

Korrekturleser
• Torlaug Løkensgard Hoel

Fotograf
• Egil Hofsli
• Thor Nielsen
• Paolo Cipriani

Design
• Guri Jermstad
• Fabiola Charry (omslaget)

Trykk
• Grøset™
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Saksopplysingar: 
Kva saka gjeld: 
Norsk kulturskoleråd tilbyr landet sine kommunar og kulturskular til å delta i eit forpliktande 

rettleiingsløp på to år i samband med implementering av ny Rammeplan for kulturskolen.  

Vurdering: 
Norske kulturskular vart i 1997 lovfesta i opplæringslova § 13-6. I 2003 fekk kulturskulane sin første 

rammeplan; "På vei til Mangfold".  

"Kulturskulene får no ein heilt ny rammeplan; "Mangfold og fordjupning". Rammeplanen består av 4 

kapitler:  

1) Kulturskolen sitt samfunnsmandat.  

2) Prinnsipper og retningslinjer for kulturskolevirksomhet.  

3) Fagplan.  

4) Kvalitetssikring av kulturskolen.  

Kap 1 og kap 2 har vore igjennom ein initieringsfase med høyringsrundar og vedtak på Norsk 

kulturskoleråd sitt landsmøte i oktober 2014. Kap 3 "fagplanane" føreligg no som utkast etter 

høyringsprosess våren 2016. Kap 4 "Kvalitetssikring i kulturskolen" er under arbeid. Rammeplanen 

kap 1-3 er no inne i ein implementeringsfase ute i kommunane. Norsk kulturskoleråd ynskjer no å 

tilby sine medlemskommunar rettleiing i samband med implementering av ny rammeplan, bygd på 

mal etter Utdanningsdirektoratets veilederkorps for betring av læreprosessane i kulturskolen.  

Det har lokalt i vår kulturskule føregått gode prosessar og tiltak rundt kap 1-3. Dei tilsette har også 

delteke på Kick-off seminar saman med dei andre kulturskulane i Sogn og Fjordane.  

I handlingsprogrammet for 2016, punkt 1.5.4 står det at bystyret vil at følgjande skal gjerast: 

· Implementere den nye rammeplanen "Mangfold og fordypning" lokalt, - forankre den politisk og 

sette/innarbeide tilsvarande nye standardar for Flora kulturskule. 

Rettleiinga er basert på ca 7 besøk og 3 fellessamlingar i perioden haust 2016 til haust 2018, der 

kommunen stiller med kulturskuleleiar, ein ressurslærar og 2 representanter for kulturskuleeigar 

(politisk og administrativt).  

Rammeplanen kan ein sjå på som juridisk dokument, grunnlag for systemutvikling, retningslinjer for 

organisasjonsutvikling, inspirasjonsgrunnlag og som ideologi-grunnlag.  

Tilbodet fra Norsk kulturskoleråd er eit godt høve for Flora kommune som kulturskuleigar til å både 

setje kulturskulen på dagsorden, og til å få fart på kulturskuleutvikling med rammeplanen som 

verktøy. 

 

Økonomiske konsekvensar: 
Norsk kulturskoleråd dekker utgifter til rettleiingsarbeid. Kommunen dekker reise og opphald for sine 

deltakarar slik: 

· Reise og opphald for kulturskuleleiar og ressurslærar vert å dekkast av tenesta. 

· Reise og opphald for skuleeigar ved administrasjon og politisk representant vert å dekkast av 

sentrale kompetansemidlar. 

 

Vedlegg: 
Veilederkorps - Rammeplan for kulturskolen 2016-2018 Til kommunene 
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Framlegg til vedtak: 
1. Flora formannskap tar orienteringa til vitande
2. Saka vert lagt fram i samsvar med budsjettprosessen og til hovudutvala sine uttalar.

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 
Formannskapet - 061/17 

FORM - handsaming:
Framlegget til vedtak vart samrøystes vedteke. 

FORM - vedtak:
1. Flora formannskap tar orienteringa til vitande
2. Saka vert lagt fram i samsvar med budsjettprosessen og til hovudutvala sine uttalar.
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Saksopplysingar: 
Kva saka gjeld: 
Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 2018, økonomiplan 2018-2021 og revidert 
budsjett 12-2017 vert overlevert til Flora formannskap i møte 7. november. Dokumentet vart delt ut i 
formannskapsmøte den 1. november og er sendt ut på iPad til bystyret. Utvala har høve til å gje sin 
uttale før formannskapet gjer sitt framlegg til vedtak den 28. november. 
 
Kinn kommune får orientering om rådmannen sitt utkast i møte den 21. november. 
 
Flora bystyre gjer sitt vedtak den 19. desember.     

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: 
Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommunelova) 
Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) 
Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) 
KRS – Kommunale rekneskapsstandardar 
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