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Resolusjon fra Kirkelig fellesråd i Oslo 

 

Den 25. september la byrådet i Oslo kommune frem budsjettforslag for 2020. Kirkelig fellesråd i Oslo 

ønsker å komme med følgende uttalelse til forslaget: 

Kirkelig fellesråd i Oslo beklager at byrådet kutter i budsjettet til kirken i Oslo og ikke prioriterer 

noen av de prosjektene fellesrådet har søkt om. Den økonomiske situasjonen for kirken i Oslo er 

dramatisk. Bevilgningene fra Oslo kommune til Den norske kirke ligger per kirkemedlem markant 

under gjennomsnittet for de andre store byene i Norge. Det samme gjelder da også for alle andre 

trossamfunn. 

Kirken i Oslo har i mange år levd med kutt, omstillinger og nedbemanning. Oslo kommune har ikke 

tatt alvorlig ditt lovpålagte ansvar for nødvendig bemanning i menighetene og bygg og vedlikehold. I 

stedet for å øke rammebetingelsene ser vi i år en ytterligere nedskjæring. 

Kommunen er ifølge Kirkeloven pliktig til å bevilge midler til vedlikehold av kirkebyggene. 

Vedlikeholdsetterslepet har bygget seg opp over flere år, og det eskalerer. Vi er avhengig av 

øremerkede tilleggsbevilgninger for å få gjort noe som helst utover lettere vedlikehold og 

sikkerhetstiltak. For 2020 er det foreslått 0 kroner i øremerkede midler, og de frie 

investeringsmidlene ligger på 20 millioner kroner, som er historisk lavt.  

I år søkte vi, etter en hard intern prioritering, om midler til miljøtiltak, som å bytte ut 

oljefyringsanlegg i tre kirkebygg, midler til kulturkirken Jakob, som har store setningsskader, og 

restaurering av Hugo Mohrs enestående takmalerier i Domkirken, som er i ferd med å gå i 

oppløsning.  

Kirken er en av hovedstadens største leverandører på kultur, frivillighet og aktiviteter for barn, 

ensomme og eldre i lokalmiljøene. Behovet er stort i alle bydeler, og det er uforståelig at byrådet, 

som ett eksempel, ikke prioriterer at kirken skal fortsette den økte satsingen vi har på aldersgruppen 

13-20 år i Groruddalen i samarbeid med bydelen og skolene. 

Bare Domkirken har over en halv million besøkende i året, og kirken tar ikke inngangspenger. Mer 

enn 5.000 frivillige gjør en formidabel innsats hvert år over hele byen. Skulle Oslo kommune 

verdsette denne innsatsen og ta vare på byens kulturskatter på samme nivå som Bergen, Stavanger 

og Trondheim, skulle bevilgningene vært økt med 70 millioner kroner.  

 

Oslo, den 17. oktober 2019 

 

Kirkelig fellesråd i Oslo 

 

 

 



 

 

 

  


