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Barne- og familiedepartementet, 22. mai 2020:  

 

Fastsetting av sats for beregning av statstilskudd til tros- og 

livssynssamfunn utenom Den norske kirke 2020 
 

Tilskuddssatsen er fastsatt i henhold til forskrift om registrerte og uregistrerte trossamfunn § 6 

første ledd og forskrift om tilskot til livssynssamfunn § 6 første ledd, jf. lov om trudoms-

samfunn og ymist anna (trossamfunnsloven) § 19 første og tredje ledd og lov om tilskott til 

livssynssamfunn § 2 første og annet ledd og § 4 første og annet ledd.   

 

Beløpet som ligger til grunn for fastsettingen av satsen i 2020, er 2 215 341 000 kroner.  

I beløpet inngår statens utgifter til driften av Den norske kirke (Dnk) og et beregnet 

nettobidrag fra Opplysningsvesenets fond (Ovf) til driften av kirken. Statens bidrag følger av 

Stortingets bevilgningsvedtak for 2020, mens bidraget fra Ovf er basert på fondets regnskap 

for 2018, se nærmere redegjørelse nedenfor.  

 

Medlemstallet for Dnk (inkludert tilhørige) som inngår i beregningsgrunnlaget for satsen, er  

3 774 332. Dette medlemstallet inkluderer 71 400 utvandrede personer1 og et estimat over 

antall tilhørige født etter 1. oktober 20182.  

 

Satsen for beregning av statstilskudd for 2020 blir dermed 587 kroner per medlem. 

 

Stortingets bevilgningsvedtak 

1. Den norske kirke  

  Kap. 880, jf. Innst. 14 S (2019–2020) 2 302 901 000 

- Lønnskompensasjon prestene – avvikling av boligordning 87 350 000 

- Tilskudd til pensjonspremie3 92 510 000 

= Beregningsgrunnlag 2 123 041 000 

 

                                                 
1 Ifølge Kirkerådet hadde Dnk totalt 140 259 utvandrede medlemmer og tilhørige ved årsskiftet 2019/2020. 

Tallet som inngår i beregningsgrunnlaget for satsen, er et estimat over antall utvandrede som er norske 

statsborgere under 80 år. De øvrige utelates fordi en person bosatt i utlandet, må være norsk statsborger for å 

være medlem i Dnk etter lov om Den norske kirke (kirkeloven), og for å veie opp for feil som følge av 

mangelfull registrering i Folkeregisteret av dødsfall i utlandet. Fra 2013 til 2018 innhentet departementet 

opplysninger fra Folkeregisteret om hvor mange av Dnks utvandrede medlemmer og tilhørige som er norske 

statsborgere under 80 år. Blant annet av personvernhensyn estimeres nå heller antallet på bakgrunn av tallene i 

tidligere år. I 2016, 2017 og 2018 inngikk hhv. 71 833, 71 831 og 71 798 utvandrede medlemmer og tilhørige i 

beregningsgrunnlaget for tilskuddssatsen. I disse årene var det totalt hhv. 140 991, 140 654 og 140 690 

utvandrede medlemmer og tilhørige i Dnk. Antallet i 2019 var 140 292.   
2 F.o.m. 1. oktober 2018 mottar ikke Dnk lenger digitale fødselsmeldinger fra Folkeregisteret. Per 1. januar 2020 

var det registrert 119 333 tilhørige bosatt i Norge, i Dnks medlemsregister. I dette antallet mangler tilhørige barn 

født i 2019 og tilhørige 1-åringer født etter 1. oktober 2018. Estimatet på tilhørige 1-åringer er beregnet ut fra 

snittet av andel tilhørige 1-åringer av årskull i 2016, 2017 og 2018. Estimatet på tilhørige 0-åringer er beregnet 

tilsvarende, men da ut fra snittet av andel tilhørige 0-åringer av fødselskull kun i 2016 og 2017. Ut fra denne 

metoden anslås det at totalt 135 550 tilhørige er bosatt i Norge. 
3 Tilskuddet til Dnk under kap. 880, post 70, skal også nyttes til å dekke pensjonspremie til Statens 

pensjonskasse (SPK). Pensjonspremien omfatter en ordinær premie og en endringspremie. Endringspremien 

dekker økningen i pensjonsrettigheter som er oppstått i tidligere år. Nær hele endringspremien gjelder derfor 

pensjonsrettigheter oppstått før 1.1.2017, det vil si da kirkelig tilsatte var statstjenestemenn, og er av denne 

grunn holdt utenom beregningsgrunnlaget.  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-04-19-345
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1988-12-01-996
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1969-06-13-25
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1969-06-13-25
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-06-12-64
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-06-12-64
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2019-2020/inns-201920-014s/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-31
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Fradragene i beregningen ovenfor er foretatt i medhold av trossamfunnsloven § 19 første ledd 

tredje og fjerde setning og lov om tilskott til livssynssamfunn § 2 annet ledd. Reglene, som er 

nærmere omtalt i Prop. 12 L (2015–2016) og Prop. 9 L (2016–2017), lyder som følger: 

 

 «Løyvingar som kjem som ei følgje av at tenestebustad- og bupliktordninga for prestane 

 har falle bort, skal ikkje reknast med i tilskottsgrunnlaget. Løyvingar til eigenkapital 

 ved skipinga av rettssubjektet Den norske kyrkja og til den delen av kyrkja sin 

 pensjonspremie som er knytt til pensjonsrettar som dei tilsette i Den norske kyrkja har 

 opptent som tenestemenn i staten, skal heller ikkje reknast med i tilskottsgrunnlaget.»  

 

Nærmere omtale av bevilgningene under kapittel 880 er gitt i Prop. 1 S (2019–2020) for 

Barne- og familiedepartementet s. 127–128.  

2. Kap. 882 Kirkebygg og gravplasser 

Kommunale utgifter til kirkebygg og -inventar skal inngå når kommunene fastsetter sine 

satser for beregning av tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Dnk, med unntak av 

merutgifter til vedlikehold av kirkebygg og -inventar som er fredet eller vernet. Bevilgningen 

på kapitlets post 60 Rentekompensasjon – kirkebygg, kan overføres, som er på 60,7 mill. 

kroner, er på denne bakgrunn utelatt fra beregningsgrunnlaget. Det samme gjelder 

bevilgningen under kapitlet post 61 Tilskudd til fredete og verneverdige kirkebygg, kan 

overføres. 

 

Av bevilgningen på 17,9 mill. kroner under kapitlets post 70 Tilskudd til sentrale tiltak for 

kirkebygg og gravplasser, inngår 12 mill. kroner i beregningsgrunnlaget. Tilskudd til 

gjennomføring av bispedømmerådenes oppgaver innen gravplassforvaltingen, som er et 

allment formål, er utelatt fra beregningsgrunnlaget (i overkant av 4 mill. kroner). De 

resterende midlene på posten, som skal brukes til arbeidet antikvariske og kirkelige instanser 

må gjøre for å finne frem til kirkebyggene som bør prioriteres for tildeling av midler fra post 

61, er av samme grunn også holdt utenom beregningsgrunnlaget.  

 

Nærmere omtale av bevilgningene under kapittel 882 er gitt i Prop. 1 S (2019–2020) for 

Barne- og familiedepartementet s. 129–130. 

     

Bidrag fra Opplysningsvesenets fond 

 

Ovfs utgifter dekkes i sin helhet av fondets inntekter. Den del av fondets utgifter som 

innebærer bidrag til driften av Dnk, gjelder i første rekke utgifter til presteboligene og 

tilskudd til kirkelig virksomhet. Summen av bidragene som inngår i beregningsgrunnlaget for 

tilskuddssatsen, er 80,3 mill. kroner. De aktuelle utgiftene er beregnet med bakgrunn i Ovfs 

regnskap for 2018. 

 

Nettotilskudd til kommunene for å holde presteboliger 6,3 mill. kroner 

Nettoutgifter til vedlikehold av Ovfs presteboliger* 30,9 mill. kroner 

IKT-tilskudd og subsidierte utlån 17,6 mill. kroner 

Tilskudd til felleskirkelige tiltak 25,5 mill. kroner 

Sum 80,3 mill. kroner 
* I 2018 var 49 % av Ovfs presteboliger bebodd av prest i Dnk. Derfor inngår 49 % av nettoutgiftene til 

vedlikeholdet av Ovfs presteboliger, som var på 63,2 mill. kroner, i beregningsgrunnlaget.  

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-12-l-20152016/id2460379/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-9-l-20162017/id2516719/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-20192020/id2671653/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-20192020/id2671653/

