
Bønnelistas to saker til Kirkemøte 2021 

I Vårt Land, den 03.02, er det omtalt Bønnelistas ene sak til Kirkemøte 2021, saken om nattverden.  

Men Bønnelista har to saker til Kirkemøtet. Den andre er om Opplysningsvesenets Fond (Ovf) som 

Staten ønsker å ta over.  Kirkerådet har godvillig gått med på at fondet skal deles mellom Staten og 

Kirken. Staten tar dermed hele kirkens Grunnlovbeskyttede egenkapital, mot å gi 5% tilbake. 

Nattverd i hjemmet er en viktig sak, i og med at den bibelske modellen er at de feiret nattverden 

hver dag i hjemmene, sammen med bønn og lesing av Guds ord. Det er en svært viktig sak å gi 

mulighet til at dette kan gjøres hjemme, i alle fall under denne pandemitiden. 

Den andre saken som Bønnelista har fremmet til Kirkemøte 2021, som også ble avvist, er saken om 

delingen av Opplysningsvesenets Fond. Midlene fra Opplysningsvesenets fond ble brukt til å lønne 

prestene frem til 1957. Når kirken nå er blitt skilt fra staten, skal selvfølgelig pengene og 

eiendommene til kirken følge kirken og ikke deles med staten. Ingen andre kirkesamfunn ville funnet 

seg i det, at de ifølge den nye tros og livssynsloven måtte gi fra seg 90 % av sin formue til staten, selv 

om staten hadde foreslått det. 

Hva en skal gjøre med Ovf har vært utredet i Stortingsmelding 29 2018/2019. Den skisserer to 

alternativer. Det ene var at kirken skulle overta hele fondet. Det andre var at fondet skulle deles 

mellom stat og kirke. Da skulle kirken skulle få alle de kulturhistoriske bygningene som er dyre å 

drifte, mens staten skulle få resten, altså det som er lønnsomt i fondet. Avkastningen som man 

tidligere kunne ta ut til å vedlikeholde byggene og til arbeid i menighetene på mellom 80-160 mill 

kroner i året tilfaller dermed staten. Kirken får dermed tilført større utgifter pga utgiften, med de 

gamle byggene. Staten skal riktig nok, som betaling for det de får, lage en vedlikeholdsplan og pakke 

for kirkens gamle bygg på ca 500 mill. Denne summen tilsvarer ca 5% av de verdiene staten overtar.   

Saken om deling av OVF eller ikke, har ikke vært til høring i Kirken, så saken er svært lite demokratisk 

behandlet. Det er bare det gamle Kirkerådet som, i september 2019, rett etter kirkevalget, sa ja til 

deling, fordi Staten foreslo det som den beste løsningen. Staten har i lang tid prøvd å svekke OVF, 

ved å stille mange dyre krav til hvordan det skulle forvaltes. Rundt 2008 prøvde Ap regjerningen med 

Trond Giske i spissen å tappe fondet ved å lage en instruks om salg av festetomter under 

markedspris, som nesten bare ville gå utover fondet. Dette ville da tappe fondet for ca 20% av 

fondets verdi. KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) gikk den gang til rettsak mot 

Staten på vegne av kirken. Staten anket saken til Høyesterett, der kirken fikk fullt medhold 10. mai 

2010.  

Bønnelista er svært overrasket over delingsvedtaket, siden fondet er beskyttet i Grunnlovens § 116. 

Bønnelista synes det er rart om dette vedtaket av den grunn er lovlig. Selv om Kirken får tilbake rundt 

fem prosent av det Staten får i form av en vedlikeholdsplan og pakke for de kulturhistoriske byggene, 

må dette være et stort ran, etter det vi kan forstå. Vi er skuffet over at, hverken det nye eller det 

gamle, Kirkerådet ønsker å ta vare på kirkens oppsparte midler, og at de heller ikke ønsker å ta dette 

skikkelig opp på Kirkemøtet 2021, annet enn til orientering. Dette burde i det minste vært tatt opp 

som en sak av de som skriker etter en demokratisk kirke.   Bønnelista oppfordrer folk til å be for 

saken. Dette handler om at Kirken skal være avhengig av staten og politikernes for godt befinnende 

fra budsjett til budsjett til evig tid eller være en frikirke, som den nå har blitt fra 1/1-2017. 

 


