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Fastsetting av sats for beregning av statstilskudd til tros- og 

livssynssamfunn utenom Den norske kirke 2017 
 

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 2017, er 2 053 323 000 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 2017, mens bidraget fra Ovf er basert på fondets regnskap 

for 2015, se nærmere redegjørelse nedenfor.  

 

Medlemstallet for Dnk som inngår i beregningsgrunnlaget for satsen, er 3 832 110. Dette 

inkluderer 71 831 utvandrede personer. Nedenfor følger en redegjørelse for beregningen av 

antallet utvandrede personer som er tatt med i beregningsgrunnlaget. 

 

Satsen for beregning av statstilskudd blir dermed 536 kroner per medlem. 

 

Stortingets bevilgningsvedtak 

1. Kap. 340 Den norske kirke 

  Kap. 340  Innst. 12 S (2016–2017)  2 286 423 000 

- Tilskudd til oppgjør av feriepengeforpliktelser     125 000 000 

- Tilskudd til egenkapital     100 000 000 

- Lønnskompensasjon prestene – avvikling av boligordning       79 000 000 

- Tilskudd til pensjonspremie1       73 000 000 

  Beregningsgrunnlag  1 909 423 000 

 

Tilskuddet til oppgjør av feriepengeforpliktelser gjelder kun opptjente feriepenger i 2016, det 

vil si utgifter som staten har pådratt seg i sin tid som arbeidsgiver for Dnks ansatte. Opptjente 

feriepenger i 2016 er gjeld for staten per 31.12.2016. En nærmere begrunnelse for å holde 

dette tilskuddet utenom beregningsgrunnlaget fremgår av punkt 3.4 i Kulturdepartementets 

høringsnotat av 27. juni 2016 om forslag til endringer i trossamfunnsloven og lov om tilskott 

til livssynssamfunn. 

 

De øvrige fradragene i beregningen ovenfor er gjort 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 

                                                 
1 Tilskuddet til Dnk under kap. 340, post 70 inkluderer dekning for Dnks pensjonspremie til Statens 

pensjonskasse (SPK), som for 2017 er estimert til 157,1 mill. kroner. Premien omfatter en ordinær premie og en 

endringspremie. Den ordinære premien er av SPK beregnet til 92,1 mill. kroner, inklusive en administrasjons-

premie på 3,8 mill. kroner. Den ordinære premien skal dekke økningen i pensjonsrettigheter som oppstår i 2017, 

og er i sin helhet tatt med i beregningsgrunnlaget, inklusive arbeidsgiveravgiften på 14,1 pst. Endringspremien, 

som er beregnet til 74 mill. kroner, inklusive arbeidsgiveravgiften, skal dekke økningen i pensjonsrettigheter som 

er oppstått tidligere. I 2017, første året Dnk er rettslig selvstendiggjort fra staten, vil nær hele endringspremien 

være knyttet til pensjonsrettigheter oppstått før 1.1.2017, det vil si da kirkelig tilsatte var statstjenestemenn. Nær 

hele endringspremien, inklusive arbeidsgiveravgiften, er av denne grunn holdt utenom beregningsgrunnlaget. Av 

endringspremien er skjønnsmessig 1 mill. kroner regnet med i grunnlaget. 

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/2016-2017/inns-201617-012s/
https://www.regjeringen.no/contentassets/097e28eb32b6433080deb124f0411e3d/hoyringsnotat_om_endring_i_lovgivinga_om_tilskott_til_trudoms-og_livssynssamfunn_utanom_dnk.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-12-l-20152016/id2460379/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-9-l-20162017/id2516719/
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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 340 er gitt i Prop. 1 S (2016–2017) for 

Kulturdepartementet (s. 123–130).  

 

2. Kap. 342 Kirkebygg og gravplasser 

Bevilgningen på kapitlets post 01 Driftsutgifter, som er på 66,2 mill. kroner, gjelder Nidaros 

domkirkes restaureringsarbeider og vedlikeholdet av Nidaros domkirke og Erkebispegården i 

Trondheim. Dette regnes som allmenne kulturformål. Bevilgningen er derfor holdt utenom 

beregningsgrunnlaget. 

 

Kommunenes utgifter til kirkebygg og -inventar skal inngå i sats for kommunalt tilskudd til 

tros- og livssynssamfunn utenom Dnk. Bevilgningen på kapitlets post 60 Rentekompensasjon 

kirkebygg, som er på 33,7 mill. kroner, er på denne bakgrunn ikke tatt med i beregnings-

grunnlaget.  

 

Av bevilgningen på 44,6 mill. kroner under kapitlets post 70 Tilskudd til sentrale tiltak for 

kirkebygg og gravplasser, inngår 37 mill. kroner i beregningsgrunnlaget. Tilskudd til 

krigsgravplasser og Falstadsenteret og til gravplassforvaltning, som er allmenne formål, er 

utelatt fra beregningsgrunnlaget. 

 

Bevilgningen på kapitlets post 71 Tilskudd til regionale pilegrimssentre, som er på 5,7 mill. 

kroner, gjelder et allment formål og er derfor holdt utenom beregningsgrunnlaget.   

 

Nærmere omtale av bevilgningene under kapittel 342 er gitt i Prop. 1 S (2016–2017) for 

Kulturdepartementet (s. 136–139). 

     

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 

tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn, er 106,9 mill. kroner. De aktuelle utgiftene er 

beregnet med bakgrunn i Ovfs sist avlagte regnskap, som er regnskapet for 2015. 

 

a. Presteboligene mv. 

 

Tilskuddet fra fondet til kommunene for å holde presteboliger var i 2015 på 18,1 mill. kroner 

etter at det er gjort fradrag for prestenes husleie. 

 

Nettoutgifter for fondet til vedlikehold av presteboliger i fondets eie var 34,1 mill. kroner. 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-kud-20162017/id2514232/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-kud-20162017/id2514232/
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Fondet ivaretar visse tjenester for Dnk (vederlagsfritt IT-nettverk og subsidierte utlån). Disse 

ytelsene ble verdsatt til 29,9 mill. kroner i regnskapet for fondet for 2015. 

 

b. Tilskudd til felleskirkelige tiltak   

 

I henhold til regnskapet for fondet for 2015 utgjorde tilskuddet fra fondet til felleskirkelige 

tiltak 24,8 mill. kroner. Hele beløpet inngår i beregningsgrunnlaget. 

 

Utvandrede medlemmer og tilhørige i Dnk 

 

Totalt 140 654 medlemmer og tilhørige i Dnk er registrert som utvandret i folkeregisteret. I 

beregningsgrunnlaget for satsen inngår bare utvandrede personer som ifølge folkeregisteret er 

norske statsborgere under 80 år (79 år eller yngre). De øvrige er utelatt fordi utenlandsbosatte 

må være norske statsborgere for å være medlem av Dnk etter lov om Den norske kirke 

(kirkeloven),2 og for å veie opp for feil som følge av mangelfull registrering i folkeregisteret 

av dødsfall i utlandet.  

 

Deretter er det gjort et fradrag på 2,5 % for å ta høyde for at det blant de utvandrede norske 

statsborgerne under 80 år kan være personer som er feilregistrert i Dnks medlemsregister uten 

at de selv er kjent med det. Størrelsen på dette fradraget er fastsatt på grunnlag av 

feilopprettingene i Dnks medlemsregister i 2006 og 2009. 

 

 

Totalt antall utvandrede 140 654 

- Personer over 80 år 19 355 

- Personer med annet lands statsborgerskap 4 326 

- Personer med uoppgitt/ukjent statsborgerskap i folkeregisteret3 43 300 

Utvandrede norske statsborgere under 80 år 73 673 

- 2,5 % 1 842 

Tallet som inngår i beregningsgrunnlaget for satsen 71 831 

 

                                                 
2 Kirkeloven § 3 nr. 1 lyder: «Bare person som er bosatt i riket og norsk statsborger bosatt i utlandet kan være 

medlem av Den norske kirke.» 
3 Selv om det kan være norske statsborgere blant disse, er samtlige utelatt fra medlemstallet som inngår i 

beregningsgrunnlaget for satsen. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-31

