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HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL  
 
Rådmannen viser til epost 25.juni 2014 fra ordfører vedrørende avklarende spørsmål knyttet 
til gjenreising av Hønefoss kirke. 
 
 
Ordførerens spørsmål 
 
Ordfører blir konfrontert med at Ringerike kommune ikke er bundet av plikt til å bygge ny kirke og 
heller ikke har råd til det.  Derfor følgende spørsmål: 
 
1 
Hvor konkret er kommunens plikt etter kirkeloven når det gjelder dette med gjennreisning av kirke? 
 
Er det riktig oppfattet fra min side at finansieringen i følge FS vedtak forsåvidt gjelder kommunens 
med medvirkning handler om følgende: 
 
2 
Utgangspunkt 20 mill. fra tidligere behandlinger i politisk organ, meddelt kirken over tid og inngår i 
handlingsplanen. 
 
3 
De 6.2 mill som nå ligger inne er direkte knyttet til tidligere vedtak om at kontorer bygges i kirken og 
at dette da har sammenheng med leiebeløp med videre i dagens lokaler?   Eller er dette ett rent 
tilleggsbeløp i forhold til punkt 1? 
 
4 
At rest beløpet tas opp som lån av kirkens fellesråd med kommunal garanti og at dette ikke medfører 
tilleggskost for kommunen med mindre lånet missligholdes?  
 
5 
Hvilke virkninger i kommunens øvrig drift vil låneopptak medføre i form av tiltak for å frigjøre midler 
til å betjene gjelden.?  Det er vel slik at kommunen ikke har egenkapital og derfor må lånefinansiere 
100%?  Eller? 
 
 



 

Rådmannens svar 
 
---------------------------- 
1 
HVOR KONKRET ER KOMMUNENS PLIKT ETTER KIRKELOVEN NÅR DET GJELDER 
DETTE MED GJENNREISNING AV KIRKE? 
 
Dette er regulert i kirkeloven (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-31, utdrag følger 
vedlagt).  
 
- §14a) sier at det er kirkelig fellesråd som skal bygge, drifte og vedlikeholde kirker.  
- §15a) sier at kommunen skal utrede utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd utgifter til 
bygging, drift og vedlikehold av kirker 
- §17 sier det skal være kirke i hvert sokn 
- §21 sier at ny kirke skal bygges når en kirke er tilintetgjort eller på grunn av vesentlige mangler er 
ubrukbar og ikke kan utbedres, .... 
 
Ut fra dette har vi tolket at kommunen har ansvar for å gjenreise kirken i Hønefoss. Dette bekreftes 
også i HÅNDBOK FOR MENIGHETSRÅD OG KIRKELIG FELLESRÅD  i kapittel 3.10 side 60-61 
(http://www.kirken.no/haandbok/index.html og http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=6924). 
 
Det er §17 som krever at det skal være en kirke i hvert sokn og §15 som angir kommunens 
økonomiske ansvar og som er den mest konkrete henvisningen.  
 
 
---------------------------- 
ER DET RIKTIG OPPFATTET FRA MIN SIDE AT FINANSIERINGEN I FØLGE FS VEDTAK 
FORSÅVIDT GJELDER KOMMUNENS MED MEDVIRKNING HANDLER OM FØLGENDE: 
 
2 
UTGANGSPUNKT 20 MILL. FRA TIDLIGERE BEHANDLINGER I POLITISK ORGAN, 
MEDDELT KIRKEN OVER TID OG INNGÅR I HANDLINGSPLANEN. 
 
Dette (20 mill kr) er tidligere bevilgning og er ment som tilskudd (eks mva). Dette ligger i vedtatt 
handlingsprogram 2014 - 2017 inne i 2015. 
 
 
---------------------------- 
3 
DE 6.2 MILL SOM NÅ LIGGER INNE ER DIREKTE KNYTTET TIL TIDLIGERE VEDTAK OM 
AT KONTORER BYGGES I KIRKEN OG AT DETTE DA HAR SAMMENHENG MED 
LEIEBELØP MED VIDERE I DAGENS LOKALER?   ELLER ER DETTE ETT RENT 
TILLEGGSBELØP I FORHOLD TIL PUNKT 1? 
 
De 6,2 mill kr som foreslås er et rent tilleggsbeløp i forhold til punkt 1. Forrentning av leiebeløpet i 
Storgata (ved flytting av kontorer) kommer i tillegg og kan bære en investering på ca 7 mill kr. 
 
Ringerike kommunes leie i Storgata går ut januar 2018. Dersom ny kirke bygges med innredede 
kontorer, vil husleiekostnadene som kommunen sparer i Storgata bli en del av overføringen til 
fellesrådet og det er dette beløpet som kan forrente en investering på 7 mill kr. 
 
Rådmannen ser at det er mye tall i saken og at det kan være vanskelig å holde oversikten. Kostnaden 
ved å bygge underetasje og innredede kontorer koster mer enn 7 millioner kroner. Alle alternativene 

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-31
http://www.kirken.no/haandbok/index.html
http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=6924


 

har en høyere kalkyle enn opprinnelig budsjett og siden alternativet uten å bygge underetasje 
(fellesrådets alternativ 2) er 1,2 mill kr lavere enn alternativet med å bygge underetasje hvor kontor og 
deler av underetasje er uinnredet (fellesrådets alternativ 3), har ikke rådmannen fokusert mye på 
alternativet uten underetasje.  
 
 
Kirke med innredede kontorer (med fellesrådets aksept for å ta opp lån) 
 
Forutsetter utflytting fra Storgata. 
 
- forsikring; 36 millioner kr 
- innsamling menighetsråd; 4 millioner kr 
- kommunens opprinnelige tilskudd; 20 millioner kr 
- kapitalisering husleie Storgata; 7 millioner kr 
- fellesrådet tar opp eget lån med kommunal garanti; 2,9 millioner kr 
- ekstra tilskudd fra kommunen; 6,3 millioner kr 
------------------------  
SUM: 76,2 millioner kr som er dagens kalkyle for kirke med innredede kontorer 
 
 
Kirke uten underetasje og uten fremtidig mulighet for kontorer i kirken 
 
- forsikring; 36 millioner kr 
- innsamling menighetsråd; 4 millioner kr 
- kommunens opprinnelige tilskudd; 20 millioner kr 
- ekstra tilskudd fra kommunen; 5,1 millioner kr 
------------------------  
SUM: 65,1 millioner kr som er dagens kalkyle for kirke uten underetasje (dvs det legges ikke til rette 
for kontorer) 
 
Kirken må da fortsatt være i Storgata og må også være med i diskusjonen når vi vurderer andre 
administrative lokaler når leiekontrakten i Storgata går ut 1/1-18. 
 
Men med et tillegg på 1,2 millioner kr, kan kirken bygges med underetasje uten at kontorene og 
deler av underetasje innredes. 
 
 
 
---------------------------- 
4 
AT REST BELØPET TAS OPP SOM LÅN AV KIRKENS FELLESRÅD MED KOMMUNAL 
GARANTI OG AT DETTE IKKE MEDFØRER TILLEGGSKOST FOR KOMMUNEN MED 
MINDRE LÅNET MISSLIGHOLDES?  
 
Dette er riktig oppfattet. Dersom kommunestyret velger å gi slik garanti, vil rådmannen følge opp med 
en avtale med fellesrådet slik at dette er tydelig og ikke kan misforstås. 
 
 
 
 
 
 



 

---------------------------- 
5 
HVILKE VIRKNINGER I KOMMUNENS ØVRIG DRIFT VIL LÅNEOPPTAK MEDFØRE I 
FORM AV TILTAK FOR Å FRIGJØRE MIDLER TIL Å BETJENE GJELDEN.?  DET ER VEL 
SLIK AT KOMMUNEN IKKE HAR EGENKAPITAL OG DERFOR MÅ LÅNEFINANSIERE 
100%?  ELLER? 
 
Kommunen må lånefinansiere gjelden. Kapitalkostnadene (renter og avdrag) vil belaste 
driftsbudsjettet. Det er mange tiltak som skal gjennomføres på driften for å bidra til økt økonomisk 
handlingsrom for Ringerike kommune og det er vanskelig å si hvilke konkrete tiltak som skyldes 
bygging av ny kirke. 
 
Dette er også bakgrunnen for at rådmannen foreslår en justering av formannskapets innstilling pkt 2 til 
kommunestyret (ref omdelt tilleggsnotat som inneholder aksept fra fellesrådet om å ta opp lån på 2,9 
mill kr med kommunal garanti) slik at finansieringen løses i handlingsprogrammet 2015 - 2018 i 
stedet for i budsjett 2015. Det gjør det mulig for kommunestyret i budsjettbehandlingen å utsette 
investeringen lengst mulig sett opp mot fremdriften i prosjektet. 
 
 
 
 



 

VEDLEGG 
 
Utdrag av kirkeloven 
 
§ 14.Kirkelig fellesråds oppgaver. 

Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, 
utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom 
menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen. 

Kirkelig fellesråd er ansvarlig for: 

a) bygging, drift og vedlikehold av kirker, 
b) anlegg, drift og forvaltning av gravplasser, 
c) opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett, 
d) anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor, 
e) administrativ hjelp for prosten når staten yter tilskudd til det, 
f) - - - 
g) anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring. 

Kirkelig fellesråd foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som lønnes over 
fellesrådets budsjett. Før tilsetting og fastsetting av instruks skal vedkommende menighetsråd gis 
anledning til å uttale seg. Kirkelig fellesråd kan bemyndige menighetsråd til å utøve tilsettingmyndighet 
og andre arbeidsgiverfunksjoner for stilling hvor dette ellers ville ligge til fellesrådet. Kirkelig fellesråd 
kan også tildele utvalg som nevnt i § 35 første ledd myndighet til å foreta tilsetting og treffe avgjørelser 
i saker som gjelder forholdet mellom soknene eller soknet som arbeidsgiver og de tilsatte. 

Kirkelig fellesråd forvalter inntekter og formue knyttet til kirke og kirkefond, midler som utredes av 
kommunen eller staten og midler menighetsråd stiller til fellesrådets disposisjon for å løse oppgaver i 
soknene. Regler om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon gis av departementet. 

Kirkelig fellesråd utfører for øvrig de oppgaver som det til enhver tid er pålagt av Kongen eller 
departementet, eller som etter avtale blir overlatt det av det enkelte menighetsråd. 

0 Endret ved lover 30 aug 2002 nr. 68 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 942), 26 aug 2011 nr. 40 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 
26 aug 2011 nr. 866). 

 
§ 15.Kommunens økonomiske ansvar. 

Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd: 

a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, 
b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser, 
c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig 

fellesråd, 
d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold, 
e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring, 
f) utgifter til kontorhold for prester. 

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, 
kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene. 



 

Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen 
forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er 
tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp. 

Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt bevilgning 
til formål som nevnt i denne paragraf. 

Kongen kan gi forskrift om kommunenes forpliktelser etter denne paragraf. 

Kommunen kan ta opp lån for finansiering av sine forpliktelser etter første ledd bokstav a) og b). 
De nærmere vilkår for kommunens låneopptak fremgår av kommunelovens § 50. 

Representant for kirkelig fellesråd kan gis møte- og talerett i kommunale organ når disse 
behandler saker som direkte berører fellesrådets virksomhet. 

0 Endret ved lover 30 aug 2002 nr. 68 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 942), 26 aug 2011 nr. 40 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 
26 aug 2011 nr. 866). 

 
§ 17.Definisjon av og eiendomsrett til kirke. 

Med kirke menes i dette kapittel soknekirke eller kapell som er godkjent av Kongen eller 
departementet, eller som er kirke fra gammelt av. 

Det skal være kirke i hvert sokn. 

Kirkene er soknets eiendom, med mindre annet følger av særskilt rettsgrunnlag. Soknene i en 
kommune kan i fellesskap eie kirker. 
 
 
§ 21.Oppføring av ny kirke m.v. 

Ny kirke skal bygges når en kirke er tilintetgjort eller på grunn av vesentlige mangler er ubrukbar 
og ikke kan utbedres, når den under vanlige gudstjenester ikke gir tilstrekkelig plass for de 
kirkesøkende og ikke hensiktsmessig kan utvides, eller når det dannes et nytt sokn der det fra før ikke 
er kirke. 

Ny kirke skal i kirkerommet ha sitteplass til en tidel av Den norske kirkes medlemmer i soknet. 
Det kreves likevel minst 200 og ikke mer enn 500 sitteplasser. 

Når særlige grunner tilsier det, kan departementet gjøre unntak fra reglene i første og annet ledd. 

Oppføring, ombygging, utvidelse og nedleggelse av kirke skal godkjennes av departementet. Det 
samme gjelder tomt til oppføring av kirke, tegninger, kostnadsoverslag og finansieringsplan. 

I spredtbygd område er bebyggelse ikke tillatt nærmere kirke enn 60 meter uten tillatelse av 
departementet. 
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