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SÆRUTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA MØTE I IBESTAD KIRKELIGE
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SAK 21/12  HØRING  — BOKFØRINGSREGLER FOR KIRKELIGE FELLESRÅD
OG MENIGHETSRÅD

Departementet foreslår endring i reglene om registrering, dokumentasjon og
oppbevaring av regnskapsopplysninger for kirkelige fellesråd og menighetsråd.
Hensikten er å etablere helhetlige bokføringsregler for fellesråd og
menighetsråd, samt at fellesrådene, og til en viss grad menighetsrådene, skal
følge samme bestemmelser som gjelder for offentlig sektor for øvrig og privat
sektor. Videre skal dette gi revisorer og offentlige myndigheter et grunnlag for
å utføre kontroll og etterprøving av regnskapsopplysningene.

Forslag til endring omfatter § 5-3 i Forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige fellesråd og
menighetsråd

Gjeldende forskrift:

§  5-3. Registrering og dokurnentasjon av regnskapsopplysninger

Rådet skal registrere økonomiske data etter en systematisk kontoplan som er oppbygd slik at rådet
kan oppfylle kravene til fremstilling av årsregnskapet og innrapportering av økonomiske data til
sentrale organer og myndigheter. Fellesrådets og menighetsrådets regnskaper skal følge den funksjons-
og artsinndeling som fastsettes av departementet, jf. forskriftens vedlegg 4A og 4B.

Regnskapssystemets opplegg og virkemåte skal fremgå slik at regnskapskyndige kan se hvordan
rådets regnskapsføring er gjennomført. Alle registrerte økonomiske data skal være legitimert med
dokumentasjon som viser deres berettigelse, og det skal foreligge kontrollspor mellom
regnskapsrapporter og dokumentasjonen av registrerte økonomiske data. Regnskapsmaterialet skal
oppbevares i minst 10 år etter utløpet av siste regnskapsår og sikres på en forsvarlig måte mot
urettmessig endring, sletting eller tap.

(Kilde: Forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige fellesråd og menighetsråd. Lovdata)
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Ibestad kirkelige fellesråd
9450 HAMNVIK

Forslag til endring:
Vedlegg 1: Forskriftsendring (Høringsdokument)

§  5-3. Bokføring
Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal foretas i tråd
med lov 19. november 2004, nr 73, om bokføring § 3 til § 14, og forskrift 1. desember 2004, nr 1558
om bokføring kapittel 2 til 7. For menighetsråd i flersognskommuner gjelder kun lovens § 4
Grunnleggende bokføringsprinsipper.

Ved kontantsalg mindre enn 3G i den enkelte virksomhet gjelder likevel ikke forskrift 1. desember
2004 nr. 1558 om bokføring § 5-3-2 om kassaapparat mv., dersom kontantsalget skjer innenfor
virksomhet som ikke er bokføringspliktig etter lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring § 2 andre
ledd. Dokumentasjon av kontantsalg skal da foretas etter forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om
bokføring § 5-4 om unntak fra kravene om dokumentasjon av kontantsalg.

Pliktig regnskapsrapportering omfatter:

• Regnskapsrapportering som nevnt i forskrift 25. september 2003, nr 1215 om
økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke

• Regnskapsrapportering fastsatt med hjemmel i lov 12. desember 2003 nr 108 om
kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. § 6

• Regnskapsrapportering som nevnt i lov 19. november 2004 nr 73 om bokføring § 3, jf forskrift
1. desember 2004 nr 1558 om bokføring § 2-1

Ved utarbeidelse av pliktig spesifikasjon og ajourhold av bokføring innenfor virksomhet som ikke er
bokføringspliktig etter loy 19. november 2004 nr. 73 om bokføring § 2, andre ledd, gjelder likevel ikke
bestemmelsene i bokføringslovens §§ 5 og 7 om at dette skal ivaretas minimum hver f:jerde måned,
men kun bestemmelsene om hver periode med pliktig regnskapsrapportering.

(Kilde: Høringsdokument 11/3475  Høring — Bokføringsregler for kirkelige fellesråd og menighe(sråd)

Ibestad kirkelige fellesråd startet arbeidet med høringsdokumentet i møte 23.2.2011, sak
15/12, og vedtok at endelig vedtak i saken skulle fattes i møte 27. mars 2012.

Gjeldende forskrift er nokså generell. Forslag til endring medfører en innskjerping, der det
konkretiseres at generelle lover for bokføring også skal gjelde for fellesråd og menighetsråd.

Kommunekassen i Ibestad fører regnskapet for Ibestad kirkelige fellesråd etter samme
regnskapssystem som for kommunen for øvrig. Det ivaretar de regnskapsprinsipper som
pålegges i forsag til ny § 5-3.

En mulig følge av en forskriftsendring vil  være  krav om leverandøroversikt,
leverandørreskontro. Fellesrådet har ikke det, og det er knyttet mulig kostnad til denne
tjenesten. Per dato oppbevares alle bilag i papir, både hos regnskapsfører og hos kirkeverge.
Slik er alle transaksjoner sporbare. Med den mengde bilag som er knyttet til fellesrådets drift,
synes dagens ordning tilfredsstillende.
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Kirkevergen foretar fakturering på forhåndsnummererte giroer, så denne del er også ivaretatt
med dagens ordning. Ved innkreving av festeavgift vil vi benytte oss av lisensprogram som er
utarbeidet til formålet. Vi må kunne anta at systemleverandør ivaretar kravene i til enhver tid
gjeldende forskrift.

For Ibestad kirkelige fellesråd vil foreslåtte endring i forskriften ha liten betydning, all den tid
det benyttes samme regnskapssystem som i kommunen for øvrig. Unntaket er et eventuelt
pålegg om leverandøroversikt. Dagens regnskapssystem fases ut 31.12.2013, og nytt system
kommer 1.1.2014. Regnskap melder at det er lite sannsynlig at man setter i gang tilpasninger /
endringer før nytt system er i bruk.

For menighetsråd i flersoknskommuner med fellesråd gjelder kun lovens § 4 Grunnleggende
bokføringsprinsipper. Dobbel bokføring kreves. Så fremt menighetsrådene ikke er mva-
registert, fritas de for nummerering av billetter, blomsterfond og takkofferbilag. Forslag til
endring vil likevel kunne føre til skjerpet aktsomhet, og slike ordninger kan med fordel
etableres / videreføres for å ha best mulig oversikt og kontroll over kontanter.

Merknad: I siste avsnitt står det at  dobbel bokføring kreves.  I møtet konkretiseres dette,
og videre oppfatning er at det skal stå  Balanseføring kreves.

Innstilling: Ibestad kirkelige fellesråd imøteser en innskjerping av bokføring for kirkelige
fellesråd og menighetsråd. Fellesrådet ber imidlertid om at en endring tilpasses
virksomhetens størrelse. Dette for å unngå at små enheter med få bilag
pålegges ordninger som er kostnads- og tidkrevende. I den forbindelse bør det
vurderes om det eksempelvis er hensiktsmessig å pålegge små virksomheter å
ha leverandørreskontro.

Vedtak: Innstillingen vedtatt.

Rett utskrift bekreftes:

Hamnvik, 29.3.2012

/t/- Wr(--
Hil e Myhrei
Kirkeverge i Ibestad
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