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Høringssvar – Forslag om endringer i lovgivningen om tilskudd til
tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke
Kirkerådet viser til Kulturdepartementets høringsnotat 27. juni 2016.
Kulturdepartementets høringsnotat bygger på en uttalelse fra Lovavdelingen i Justis- og
beredskapsdepartementet i brev 10. juni 2016, hvor Lovavdelingen drøfter forslagene
som er på høring ut fra Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) artikkel
9, EMK artikkel 9, jf. artikkel 14 og Grunnloven § 16.
Kirkerådet legger Lovavdelingens vurdering til grunn.
Praktisk skille før og etter 1. januar 2017
På bakgrunn av en drøfting av Grunnloven § 16 fjerde punktum, mener Lovavdelingen
at det rettslig sett går et praktisk viktig skille mellom kostnader knyttet til opptjening av
pensjonsrettigheter før og etter 1. januar 2017:
«Pensjonsrettigheter som ansatte i Den norske kirke har opptjent med staten som
arbeidsgiver (før 1. januar 2017), må fullt ut kunne dekkes uten at det foreligger
usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling ved at de øvrige tros- og
livssynssamfunnene ikke får kompensasjon. Avgjørende er her Stortingets
forutsetninger, knyttet til vedtakelsen av grunnlovsbestemmelsen i 2012, som
etter vårt syn innebærer at det ikke inntrådte noen grunnlovsstridig situasjon i og
med vedtakelsen (…).
Med sikte på pensjonsrettigheter som opptjenes i tiden etter at Den norske kirke
er skilt ut som eget rettssubjekt og staten har overlatt arbeidsgiveransvaret til
dette rettssubjektet (etter 1. januar 2017), blir utgangspunktet etter vårt syn et
annet: Etter Grunnloven § 16 fjerde punktum skal alle tros- og livssynssamfunn
understøttes «på lik linje». Den norske kirke og de øvrige tros- og
livssynssamfunnene er, som utgangspunkt, i analoge eller sammenlignbare
situasjoner når det gjelder tilskudd til dekning av pensjonsforpliktelser»
(høringsnotatet side 17).
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Kirkerådet støtter vurderingen av at det bør skilles mellom kostnader knyttet til
opptjening av pensjonsrettigheter hvor staten har vært arbeidsgiver (før 1. januar
2017), og kostnader knyttet til pensjonsrettigheter etter at staten har overlatt
arbeidsgiveransvaret til rettssubjektet Den norske kirke (etter 1. januar 2017).
Ordinær pensjonspremie
Kulturdepartementet tar sikte på at statstilskudd til den ordinære pensjonspremien Den
norske kirke skal betale i 2017, inklusive administrasjonspremien, blir regnet med i
grunnlaget for tilskudd til tros- og livssynssamfunn fra 2017.
Kirkerådet gir sin tilslutning til dette.
Endringspremie, herunder reguleringspremie
Videre tar Kulturdepartementet sikte på at det kun er en liten del av endringspremien
som blir regnet med, siden størstedelen av endringspremien i 2017 vil være knyttet til
pensjonsrettigheter opptjent før 1. januar 2017. Kulturdepartementet foreslår i tråd med
dette en endring i lov om trudomssamfunn og ymist anna § 19 fjerde ledd og lov om
tilskott til livssynssamfunn § 2 annet ledd om at:
Løyvinger til (…) den delen av kyrkja sin pensjonspremie til Statens
pensjonskasse som er knytt til pensjonsrettar som dei tilsette i rettssubjektet har
opptent som tenestemenn i staten, skal heller ikkje reknast med i
tilskottsgrunnlaget.
Kirkerådet støtter forslaget.
Tilskudd til egenkapital
Kulturdepartementet viser til at et sentralt formål med egenkapitaltilskuddet er å gi Den
norske kirke en likviditetsbuffer. Det vil også kunne brukes i forbindelse med tiltak som
på kort sikt krever merutgifter. Egenkapitalen vil ikke være et tilskudd til forbruk, men
et instrument for å sikre forvarlig drift gjennom året. Dersom kirken bruker opp
egenkapitalen, vil dette være i strid med formålet. Det er Lovavdelingens syn at det at
kirken gis et egenkapitaltilskudd i form av likvide midler, uten at en tilsvarende sum tas
inn i beregningsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn, ikke vil være
i strid med EMK artikkel 9, EMK artikkel 9 jf. artikkel 14 og Grunnloven § 16 fjerde
punktum. Lovavdelingen vurderer det som at behovet for en viss likviditetsreserve for å
kunne betale for noen merutgifter uten å måtte ta opp lån, er rimelige og legitime
formål, og viser til at det er særpreget ved at det er et engangstilskudd, knyttet til at Den
norske kirke blir omdannet til et eget rettssubjekt, som skal sikre en forsvarlig drift. På
denne bakgrunn mener Kulturdepartementet at tilskuddet til egenkapital til Den norske
kirke ikke skal regnes med i grunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn,
og foreslår derfor endring i lov om trudomssamfunn og ymist anna § 19 fjerde ledd og
lov om tilskott til livssynssamfunn § 2 annet ledd:
Løyvinger til eigenkapital for rettsubjektet Den norske kyrkja (…), skal heller
ikkje reknast med i tilskottsgrunnlaget.
Kirkerådet understreker at det er viktig for gjennomføringen av forvaltningsreformen
for et tydelig skille mellom stat og kirke at rettssubjektet Den norske kirke får en større
ubundet egenkapital, for å sikre en forsvarlig drift og håndtere risiko for det nye
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rettssubjektet. Egenkapitaltilskuddet vil være et engangstilskudd som er knyttet til at
Den norske kirke omdannes til et eget rettssubjekt. Kirkerådet støtter derfor forslaget.
Andre spørsmål
Kulturdepartementet foreslår at opptjente feriepenger i 2016 skjer ved et
kontanttilskudd til Den norske kirke i 2017, at Den norske kirke i 2017 får med seg
leverandørgjelden per 31. desember 2016, og at arbeidsgiveravgiften for siste termin i
2016 vil bli gjort opp ved årsskiftet 2016/2017.
Kirkerådet støtter disse forslagene.

Med vennlig hilsen

Jens-Petter Johnsen
direktør

Ole Inge Bekkelund
avdelingsdirektør
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