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Kirkeavdelingen 
 
 
Viser til departementets brev av 18. januar 2012 – Deres ref 11/3475 - ang. 
”Bokføringsregler for kirkelige fellesråd og menighetsråd”.  
 
Sammen med regnskapsavdelingen i Arendal kommune, som fører regnskapet for 
Arendal kirkelige fellesråd og samtlige 8 menighetsråd i Arendal kommune, har 
kirkevergen gjennomgått høringsbrevet. Så langt jeg kan skjønne, er forslaget til 
bokføringsregler for de lokalkirkelige råd utformet slik at de harmonerer med de 
bokføringsregler som allerede gjelder kommunen. Det innebærer at de regler som 
foreslås, allerede praktiseres for bokføringen av våre kirkelige regnskap i Arendal. 
 
Vi verdsetter det arbeid som gjøres for å oppdatere og harmonisere regelverket for 
de lokale kirkelige rådsorganer med regelverket for kommunene. I svært mange 
kommuner er det fortsatt et nært samarbeid mellom når det gjelder regnskap.  
 
Den adgang, som kirkeloven i § 15 åpner for at kommunal tjenesteyting kan ”tre i 
stedet for særskilt bevilgning til formål som er nevnt i denne paragraf”, benyttes 
fortsatt i svært mange kommuner. Hos oss er denne tjenesten faktisk utvidet i de 
senere år, ved at kommunen for få år siden styrket sin regnskapsavdeling slik at også 
menighetsrådene kunne bli betjent. Tidligere var det bare fellesrådets regnskap som 
ble ført av kommunens regnskapsavdeling, mens menighetsrådenes regnskap ble 
ført dels av private byråer som ikke alltid hadde så mye erfaring med kommunale 
budsjett- og regnskapsforskrifter og dels av ansatte eller medlemmer i menighetsråd, 
som ikke alltid har hatt den ønskelige regnskapskompetanse.  
 
Regelverket gir fellesrådet et visst ansvar for menighetsrådene økonomi. Det gjelder i 
alle fall myndigheten til å godkjenne menighetens økonomireglement. Strengt tatt går 
vel denne myndigheten ikke så langt at fellesrådet kan instruere et menighetsråd om 
hvem som skal føre regnskapet? Et godt tilrettlagt tilbud fra kommunen, som var 
forberedt i dialog med fellesrådet, ble likevel implementert for alle våre menighetsråd 
etter en skrittvis innfasing, der de råd først kom med som hadde mest prekært behov. 
Samtlige kirkelige råd i kommunen benytter bruker den interkommunale 
revisjonstjenesten.  
 
Skjerpelsen av budsjett- og regnskapskravene for menighetsrådene som har funnet 
sted etter kirkelovens ikrafttreden, har bidratt til at det er vanskelig å rekruttere 
frivillige til å påta seg ansvaret for regnskapsførselen. Negativt sett har det tatt bort 
en oppgave som noen frivillige har opplevd meningsfull.  På den positive side veier 
det tungt at regnskapsførselen holder profesjonell standard. 
 
Takk for muligheten til å avgi en uttalelse, som vi med dette benytter ved fristens 
utløp pr. 30. mars. 
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