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Uppdrag till Statskontoret att göra en översyn avseende den
kyrkoantikvariska ersättningen
Regeringens beslut

Regeringen uppdrar år Statskontoret att göra en översyn avseende den
kyrkoantikvariska ersättningens användning och dess effekter. Analysen ska
omfatta samtliga år som den kyrkoantikvariska ersättningen betalats ut.
Inom ramen för översynen ska Statskontoret ta hänsyn till det
tillkännagivande om det kyrkliga kulturarvet som riksdagen beslutade om i
samband med behandlingen av den kulturarvspolitiska propositionen (bet.
2016/17:KrU9).
Statskontoret ska genomföra uppdraget i dialog med Svenska kyrkan och
Riksantikvarieämbetet.
Statskontoret ska hålla Regeringskansliet (Kulturdepartementet) informerat
under uppdragets genomförande. Uppdraget ska redovisas skriftligen till
Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 december 2018.
Skälen för regeringens beslut

Det kyrkliga kulturarvet tillhör alla, oavsett medlemskap i Svenska kyrkan
eller inte. Det är den grundläggande tanken bakom statens stöd till Svenska
kyrkan för kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband med vård och
underhåll av de kyrkliga kulturminnena, den s.k. kyrkoantikvariska
ersättningen, som Svenska kyrkan gavs rätt till i samband med
relationsändringen år 2000. Genom ersättningen ska Svenska kyrkan ges
förutsättningar att vårda och underhålla de kyrkliga kulturminnena i enlighet
med de krav som ställs i 4 kap. kulturmiljölagen (1988:950).
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Med ersättningen följer också krav på bl.a. att de kyrkliga kulturminnena ska
hållas tillgängliga i minst samma utsträckning som tidigare och att Svenska
kyrkan ska ha erforderlig kompetens för förvaltningen. Detta framgår av den
överenskommelse som skrevs mellan staten och Svenska kyrkan år 2000
(Ku2000/470/Ka), som gäller tills vidare. Under överenskommelsens löptid
ska s.k. kontrollstationer infalla vart femte år. Den tredje kontrollstationen
infaller 2019. Inför varje kontrollstation ska Svenska kyrkan ta fram ett
underlag som ska ligga till grunds för en allsidig belysning av de
kyrkoantikvariska frågorna.
I skrivelsen Den kyrkoantikvariska ersättningen (skr. 2013/14:152) uttalade
regeringen att en fördjupad utvärdering av den kyrkoantikvariska
ersättningens användning och effekter bör göras inför kontrollstationen
2019. Regeringen har vidare i propositionen Kulturarvspolitik (prop.
2016/17:116) gjort bedömningen att det inför nämnda kontrollstation bör
göras en översyn göras kring frågor som rör det kyrkliga kulturarvet. I
behandlingen av propositionen har riksdagen i ett tillkännagivande uttalat att
en fördjupad kartläggning av skyddsvärda kyrkobyggnader tillsammans med
en analys av framtida kostnader bör göras (bet. 2016/17:KrU9).
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