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Kirkemøtekomiteens merknader:

Komiteen har merket seg og er glad for at Regjeringen i sitt forslag til budsjett
har lagt til grunn hovedmål, satsingsområder og særlige utfordringer som er
vedtatt av Kirkemøtet. 

Komiteen er videre glad for at Regjeringen fremmer forslag om finansiering
av 10 diakonstillinger på statsbudsjettet som ble opprettet med midler fra
Opplysningsvesenets fond i 2002. Komiteen ser imidlertid med sterk
bekymring på at tilskuddet til undervisning, diakoni og kirkemusikk ikke
dekker de økte utgiftene som lønnsoppgjøret og de økte pensjonsutgiftene har
medført. Det er her behov for en økt bevilgning på 8 mill. kroner for 2003 for
å videreføre dagens aktivitetsnivå.

Komiteen har merket seg at Døvekirkenes fellesråd i sin årsmelding peker på
at det i dag er store vedlikeholdsoppgaver som må dekkes innenfor det statlige
driftstilskuddet, noe som tærer sterkt på økonomien til fellesråd og menighet.
Det må gjøres en avklaring av ansvaret for bygningsmassen tilknyttet det
døvekirkelige arbeidet.

Det er et anliggende i seg selv for kirken og den lokale menighet at
kommunen settes i stand til å ivareta sine oppgaver innenfor sentrale områder
som skole, barn og unges oppvekstmiljø og helse og sosialtilbud for
vanskeligstilte og pleietrengende. 

Komiteen vil uttrykke sin bekymring over at kommuneøkonomien mange
steder er så dårlig at den tvinger frem nedskjæringer i det kommunale
tjenestetilbudet til utsatte grupper.

Denne situasjonen medfører også at mange kommuner har vansker med å gi
kirkelig fellesråd det tilstrekkelige økonomiske tilskudd som kirkeloven
forutsetter.

Komiteen vil spesielt peke på at det her er stor forskjell mellom kommunene,
noe som medfører at det er vanskelig for den lokale kirke å opprettholde et
likeverdig tilbud over hele landet. Komiteen vil peke på at en bedret
kommuneøkonomi er nødvendig for at også kirken skal få tilstrekkelige
bevilgninger til å opprettholde sin virksomhet. Det gjør ikke situasjonen bedre
at det direkte tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene over
statsbudsjettet heller ikke er blitt prisjustert siden det første gang ble bevilget i



1997. 

Komiteen har merket seg at Regjeringen har foreslått statlig overtakelse av
prestenes skyss- og telefongodtgjørelse fra fellesrådene. Komiteen er kjent
med at mange kommuner har fått redusert rammetilskudd med større beløp
enn det utgiftene til skyss- og telefongodtgjørelse har utgjort. Komiteen vil
påpeke at tildelingen fra kommunene til de kirkelige fellesrådene likevel ikke
må reduseres med større beløp enn det de faktiske utgiftene til prestenes
skyss- og telefongodtgjørelse har utgjort.

Komiteen er glad for den vilje til satsing på dåpsopplæring som Regjeringen
gir uttrykk for gjennom Stortingsmeldingen "Trusopplæring i ei ny tid".
Komiteen gir sin tilslutning til Regjeringens syn, som innebærer at en styrking
av kirkens dåpsopplæring er en del av arbeidet med å holde ved like og
utvikle Den norske kirke som en levende folkekirke. 

Komiteen er glad for at det allerede fra 2003 er satt av 5 mill. kroner i
budsjettet til forsøks- og utviklingstiltak innen opplæringsfeltet og som
tilskudd til stillinger innen den kirkelig undervisning. Komiteen er enig i at
hovedtyngden av de 5 mill bør avsettes til lokale prosjekter og stillinger, men
at også noe av midlene må brukes til å planlegge reformen i 2004, slik at
denne kan igangsettes fortest mulig.

Komiteen gir sin tilslutning til Regjeringens målsetting om at kirkens
dåpsopplæring må utvikles og utvides slik at alle landets menigheter skal
kunne gi et systematisk og sammenhengende tilbud fra barnet blir døpt til det
fyller 18 år.

Komiteen har merket seg at det legges opp til en budsjettmessig opptrapping
på ca 250 mill kroner for gjennomføring av reformen, og at tidsperspektivet
for denne opptrappingen er fem til ti år. Komiteen vil understreke at det
offentlige oppnevnte utvalget i sin utredning (NOU 2000:26) regnet de
økonomiske konsekvensene av sine forslag til rundt 550 mill kroner. Utvalget
legger til grunn et opplæringstilbud på 315 timer, som er videreført som en
anbefaling i Stortingsmeldingen. Komiteen deler Kirkerådets frykt for at
denne reduksjonen kan gå på bekostning av breddeperspektivet i
dåpsopplæringstilbudet, og forutsetter at nødvendige bevilgninger blir stilt til
disposisjon etter hvert som behovet melder seg. 

Komiteen vil understreke nødvendigheten av at de midler som stilles til
disposisjon for dåpsopplæringsreformen brukes uavkortet til denne, og ikke
brukes for å fylle alle de hull som finnes i et vanskelig kirkebudsjett.

Komiteen er glad for at Regjeringen i St.meld.nr 7 i tillegg til økt satsing på
dåpsopplæring, har som mål å øke bemanningen i Den norske kirke ut fra det
som fremgår av opptrappingsplanen for kirkelig bemanning. Komiteen mener
det ikke er tilstrekkelig at Regjeringen bare vil følge denne opp gjennom



statsbudsjettene de nærmeste årene, men at det må settes klare mål for
opptrappingen av bemanningen i Den norske kirke i årene fremover når
meldingen behandles i Stortinget til våren. Planen viser et behov for ca 2 800
stillinger med et samlet behov for bevilgninger på 1,1 milliarder kroner over
ti år.

Komiteen har merket seg at tilskudd til økumeniske organisasjoner heller ikke
for 2003 er forslått dekket over statsbudsjettet, men over Opplysningsvesenets
fond. Komiteen vil vise til at medlemskap i de økumeniske organisasjonene
har en klar parallell til Norges medlemskap i FN, og at bevilgningen til
kontingenter derfor bør dekkes over statsbudsjettet.

Komiteen har merket seg at det ikke fulgte med ressurser da Mellomkirkelig
råd ble lagt inn under Kirkerådet. Det sentralkirkelige sekretariatet har fem
medarbeidere med ansvar for oppgaver som hører inn under Mellomkirkelig
råds mandat. Det at Kirkerådet har måttet dekke opp for disse stillingene
gjennom rammebevilgningen, har over tid medført at Kirkerådet har vært nødt
til å finansiere en del av sin virksomhet fra prosjektmidler fra
Opplysningsvesenets fond. Komiteen vil understreke behovet for en
bevilgning på 2,7 mill. kroner for at denne virksomheten skal finansieres fullt
ut.

Komiteen vil sterkt understreke betydningen av den innsats som Kirkens
ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep gjør for kvinner fra hele landet,
og for den kompetanse senteret tilfører kirken. Komiteen ser et klart behov for
at drifttilskuddet til senteret økes slik at ytterligere to spesialstillinger blir
finansiert over statsbudsjettet. Komiteen vil understreke behovet for at
ressurssenteret allerede fra 2003 får et tilstrekkelig driftstilskudd som sikrer
driften på mer permanent basis.

Komiteen vil også vise til KM sak 09/02 Innstillingen fra Kirkerådets
kirke-/statutvalg hvor Kirkemøtet prioriterer å arbeide videre med spørsmål
som kirkeforståelse, en enhetlig kirkelig økonomi, organisering av kirken,
samordning av arbeidsgiveransvar og valgordningene i kirken. Komiteen vil
understreke behovet for at det ikke bare settes av midler til et offentlig
utredningsarbeid, men også til det kirkelige reformarbeidet som må settes i
gang.

Komiteen viser til Kirkemøtets vedtak i 2001 hvor en var kritisk til dekning av
utgifter til sikring og vern av eldre kirker og kirkeinventar over
Opplysningsvesenets fond. Kirkemøtet ba om at det ble gitt bevilgninger til
dette over statsbudsjettet. Komiteen vil på nytt understreke behovet for at det
etableres en statlig finansieringsordning for sikring og vern av eldre kirker.



Kirkemøtets vedtak:

Kirkemøtet tar forslaget til statsbudsjett for 2003 til orientering og ber
Kirkerådet arbeide videre med å få økt bevilgningen til kirkelige formål
for 2003 og 2004. Kirkemøtet er spesielt bekymret over den kritiske
økonomiske situasjonen i fellesrådene.

1.

Kirkemøtet ber Kirkerådet i samarbeid med Kirkens
Arbeidsgiverorganisasjon arbeide for at fellesrådenes økonomi blir
styrket, slik at et tjenestetilbudet i lokalkirken ikke blir bygd ned og
medarbeidere blir oppsagt. 

2.

Kirkemøtet ber Kirkerådet arbeide for en samlet og målrettet bruk av de
5 mill kroner som er foreslått avsatt til dåpsopplæring i 2003.
Kirkemøtet ber Kirkerådet følge opp videre de budsjettmessige
konsekvenser som St.meld. nr. 7 "Trusopplæring i ei ny tid" må få. 

3.

Kirkemøtet ber Kirkerådet følge opp de budsjettmessige konsekvenser
som "Opptrappingsplan for den kirkelig bemanning" forutsetter.

4.

Kirkemøtet ber Kirkerådet arbeide for at det fra og med budsjettet for
2003 årlig blir bevilget et tilstrekkelig fast driftstilskudd over
statsbudsjettet til Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. 

5.

Kirkemøtet ber Kirkerådet følge opp bevilgningene til de økumeniske
organisasjonene slik at de forpliktelser som medlemskapet i disse
organisasjonene medfører, inklusiv utgifter til forberedelser, også blir
fulgt opp med tilstrekkelige bevilgninger over statsbudsjettet for 2004
og årene fremover. 

6.

Kirkemøtet ber Kirkerådet arbeide for at det gis tilstrekkelige
bevilgninger over statsbudsjettet til kirkens eget arbeid med kirkelige
reformer.

7.

Enstemmig vedtatt.


