
Høringssvar til ny forskrift om økonomiforvaltninga i sokn i Den norske 
kyrkja, sendt til Barne- og familiedepartementet 07.10.20 

 

Vi viser til departementets høringsbrev av 13.07.20. Larvik kirkelige fellesråd behandlet i møtet 

24.09.20 denne høringen i sak 23/20 og besluttet å sende følgende høringssvar: 

 

I all hovedsak stiller vi oss bak de foreslåtte endringer i forskriften. 

Imidlertid har vi et forslag til endring av regnskapsregler for de sokn som ikke er underlagt 

revisjonsplikt – se eget punkt avslutningsvis. 

I tillegg ses det som hensiktsmessig at alle frister som omtales i punkt 8 forskyves med en måned, slik 

at det gis bedre tid til å ferdigstille alle data, og sikre en korrekt saksbehandling. Erfaringsmessig 

oppleves det som at tiden er for knapp med de gjeldende frister, og den foreslåtte tidsrammen 

oppleves ikke som tilstrekkelig. Erfaringsmessig blir kirkeregnskapene ikke prioritert av revisjonen før 

kommuneregnskapene er ferdig revidert -  slik at dette vil gi en mer realistisk og gjennomførbar 

tidsramme.  

For øvrig støttes det at man ikke går over til å følge regnskapslovens regler. Denne er primært rettet 

inn mot private virksomheter, som har et hovedmål – å generere overskudd til bedriftens eiere. 

Kirkelig virksomhet har ikke et slikt formål, og regnskapsloven anses derfor ikke relevant. 

 

I høringsnotatet stilles det noen konkrete spørsmål som ønskes besvart: 

- 6.2: Hvorvidt funksjon 392 i kommuneregnskapet skal opprettholdes, er det vanskelig for 

kirkelig organ å ta stilling til, det må være en sak for kommuneregnskap. Imidlertid er det 

uheldig for fellesrådets handlingsrom dersom kommunen i enda større grad enn nå kan 

bevilge bundne midler til kirke og gravplass. En slik løsning ønsker vi ikke å støtte.  

- 8a: Oppheving av krav om underskrift av regnskapene støttes. 

- 8b: At revisjonsmeldingen først kommer etter at regnskap og årsmelding er vedtatt anses lite 

hensiktsmessig, og støttes derfor ikke. 

- 9.1 Det virker rotete at to ulike etater skal kunne fastsette ulike deler av forskriften, så dette 

støttes ikke. Det bør være kun ett kompetent organ som skal ha ansvaret for dette. Hvorvidt 

det er kirkemøtet eller departementet stiller vi oss indifferente til, men antar at det er 

departementet som blir valgt. 

-  

Om endring av regnskapsregler for de sokn som ikke er underlagt revisjonsplikt. 

Økonomiansvarlige i soknene er som regel frivillige, som i beste fall har erfaring fra regnskap i privat 

virksomhet. Erfaringsmessig har disse store problemer med å sette seg inn i det kompliserte 

regelverk som omgir kommunal, og dermed kirkelig, virksomhet og regnskapsførsel. Vi foreslår derfor 

at disse soknene gis anledning til å føre et rent kontantregnskap. Dersom de har behov for det vil de 

kunne legge inn en prosjektdimensjon, men i mange tilfeller vil dette også oppleves unødig 

komplisert. For å sikre at bundne midler blir brukt etter hensikten kan det benyttes egne bankkonti, 

slik mange gjør allerede i dag. Alternativt kan grensen for å kunne føre kontantregnskap settes ved 

grensen for å oppnå MVA-kompensasjon.  



Et annet alternativ kan være at det tillates å se på et fellesrådsområde som et konsern, og at de ulike 

soknene føres som egne avdelinger i fellesrådets regnskap. Slike løsninger finnes, til tross for det ikke 

er tillatt. Det er et ønske at dette med konsernregnskap også vil kunne tillates i forhold til MVA-

kompensasjon. Mange små sokn når ikke opp til grensen for å motta MVA-kompensasjon i dag, dette 

oppleves svært urettferdig. 
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