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STATSBUDSJETTET 2OL4 - INNSPILL OG KOMMENTARER AD NDR

Norsk Tjenestemannslag (NTL) har tilskrevet komiteen og vært på høring når det gjelder høyere
utdanning og forskning. Vi vil likevel gi komiteen noen yterligere innspill og kommentarer ad
Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider (NDR). Vi viser i denne sammenheng til Prop. 1 S -
FAD - Programkategori 01.90 Den norske kirke - Kap. 1592 post 01 o970.

Navneendring av kapitel 1592 | 4592
NTL regístrerer at kapitlet som tidligere har hatt betegnelsen "Nidaros Domkirke m.v." har endret
navn til "Kirkebygg og gravplasser". Dette ser tilforlatelig ut, men NTL er bekymret for at
regjeringen har begynt en prosess som kan ende med en likestilling av Nidarosdomen og
kirkebygg i menighetenes eie. NTL legger til grunn at Nidarosdomen skal forbli et nasjonalt
kulturminne og forutsetter at Stortinget ikke ønsker â overføre eiendomsretten til Nidarosdomen
fra staten til kirken. Med katedralen som kulturminne i statens eie er det naturlig å uWikle NDR
videre som nasjonalt kompetansesenter for restaurering av middelalderbygninger í stein og som
kraftsenter for tradisjonshåndverk. NTL ønsker å bevare Nidarosdomen som et kulturminne og
krever derfor at Stoftinget sikrer den øremerkede bevilgningen til restaurering og vedlikehold av
Nídarosdomen som kulturminne slik at katedralen forblir i nasjonalt eie.

Hvis Stortinget ønsker å endre Nidarosdomens tilknytning, så bør Stortinget se til
Miljøverndepaftementet og kulturminneforualtingen. Nidarosdomen og Erkebispegården er et av
landets største og mest sentrale kulturminner.

Kap. 1592 post 01.
Det er foreslått bevilget kroner 54750000 t¡l NDR for 20L4, noe som representerer en nominell
økning på økning på kroner 686000. Samtidig økes inntektskravet (kap. 4592) med kroner
708000. Dermed er det i realiteten en liten nedgang i tilskuddet fra Stortinget. NTL ber derfor
komiteen om å vurdere hvoruidt bevillingen t¡l NDR gjør det mulig for NDR å utføre sitt
samfunnsoppdrag på en kvalitativ god måte.
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