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Høring - Bokføringsregler for kirkelige fellesråd og menighetsråd

Det vises til brev om høring for bokføringsregler for kirkelige fellesråd og menighetsråd
med høringsfrist 30.mars d.å.

Kirkerådet har merket seg at departementet foreslår å gjøre samme regelendringene for
bokføring for kirkelig fellesråd og for en viss grad for menighetsrådene, som ble gjort
for kommunesektoren i 2010 med virkning fra 1.januar 2011.

Vi antar, som departementet, at regelendringene for de fleste av våre brukere vil ha
svært få praktiske konsekvenser da vi regner med at det i dag er en tilfredsstillende
registrering og dokumentasjon av transaksjoner gjennom året. For mange av
fellesrådene som benytter kommunal tjenesteyting antar vi disse blir fulgt allerede.
Kommunenes kompetanse på det kirkelige regelverket er noe begrenset flere steder, noe
som fører til at de følger kommunens fellessystemer og rutiner automatisk.

Kirkerådet er opptatt av at kirkelig fellesråd og menighetsråd skal følge de alminnelige
lovregler for bokføring slik som de er angitt i regnskapsloven og forskrift om bokføring.
Når relasjonene mellom stat- og kirke blir endret vil Den norske kirke ikke ha behov for
særegne regler på dette området.

Det synes derfor naturlig at de endringer som departementet forslår blir gjennomført for
å harmonisere bestemmelsene på dette området med det som gjelder for offentlig og
privat sektor.

Kirkerådet har merket seg at regelendringene ønskes iverksatt fra 1. juli 2012 og har
ingen innvendinger mot dette.
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