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Sammendrag 
Meld.St.29 (2018-2019) Opplysningsvesenets fond skisserer to hovedmodeller for 
fremtidig eierskap til fondet. Den ene modellen bygger på et kirkelig eierskap til 
fondet. Samtidig er det beskrevet mange negative konsekvenser av dette alternativet. 
Det andre alternativet bygger på at Den norske kirke får ut de eiendommene av 
fondet som omfattes av kirkelig virksomhet, som f.eks. presteboliger, kirke- og 
gravplassgrunn m.m. og samtidig kapital til å forvalte denne eiendomsmassen. 
Resten av fondet blir statlig, med kirkelig virksomhet som formål for avkastningen. 
Samtidig vil staten gå inn på et kirkevedlikeholdsprogram for tilsvarende verdier 
som verdien av fondet. Mange enkeltfaktorer fremstår som uklare, men hovedgrepet 
blir vurdert som godt. Siden arbeidet på Stortinget om denne saken trolig vil starte 
allerede i høst, blir det foreslått et forhandlingsmandat, og at forhandlingsresultatet 
legges frem for Kirkerådet når det er klart. 
 
 

 

Forslag til vedtak 
1. Direktøren gis mandat til å forhandle frem en løsning for eierskap, fordeling 

og forvaltning av verdiene i Opplysningsvesenets fond. 
2. Forhandlingsresultatet legges frem for Kirkerådet for godkjenning. 

 
 
 

Saksorientering 
 

Bakgrunn 
Sammendraget i meldingen (side 7 – 14) gir en god fremstilling av hovedelementene 
i saken. 
 
Det legges opp til et seminar om meldingens innhold i forkant av behandlingen av 
denne saken, som vil belyse: 



  

 Prosess og fremdrift 

 En beskrivelse av fondet ut fra meldingens kapittel 3 (side 29 – 43) 

 Noen overordnede problemstillinger om økonomi og finansiering. 

 Noen hovedproblemstillinger i meldingen. 

 Ressursbehov for arbeidet vi står foran. 

 Noen viktige indirekte prosesser som følge av arbeidet. 
 
Alternativ 1 er tegnet ut med mange negative konsekvenser for Den norske kirke, 
både praktisk og økonomisk. Det må avklares om dette er et alternativ å gå videre 
med. 
 
Innenfor rammen av alternativ 2 må det gås opp hva Den norske kirke vil og ikke vil 
oppnå som forhandlingsresultat. Konsekvensene må drøftes. 
 

 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Denne saken vil medføre forvaltningsmessig arbeid i mange år fremover, og vil 
uansett tilføre eiendomsforvaltning til oppgavene som må løses i rettssubjektet. 
Størrelsen på den økonomiske verdien av prosessen er svært uklar. Kostnadene for 
gjennomføringen vil ligge i budsjettene for de kommende årene. 
 
 
 
 
 
 


