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Fastsetting av sats for beregning av statstilskudd til tros- og 

livssynssamfunn 2013 
 

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 trudomssamfunn og ymist anna § 19 første og tredje ledd og lov om tilskott til 

livssynssamfunn §§ 2 og 4 første og annet ledd.   

 

Beløpet som ligger til grunn for fastsettingen av satsen i 2013 er 1 638 044 000 kroner.  

I beregningen inngår statens nettoutgifter til driften av Dnk og et beregnet nettobidrag 

fra Opplysningsvesenets fond til driften av kirken. Statens bidrag følger av Stortingets 

bevilgningsvedtak for 2013, mens bidraget fra Opplysningsvesenets fond er basert på 

fondets regnskap for 2011. Statens utgifter til trosopplæringen i Dnk og til fengsels-

prester inngår i beløpet. 

 

Medlemstallet for Dnk som inngår i beregningsgrunnlaget for satsen er 3 907 510, 

inkludert 59 215 utvandrede personer. Nedenfor følger en redegjørelse for beregningen 

av antallet utvandrede medlemmer som er tatt med i satsfastsettingen. 

 

Satsen for beregning av statstilskudd blir dermed 419 kr per medlem. 

 

Stortingets bevilgningsvedtak 

1. Kap. 1590/4590 Kirkelig administrasjon 

Hele kapitlets nettoutgifter inngår i beregningsgrunnlaget (i kroner): 

  Kap. 1590  Innst. 12 S (2012–2013) 692 760 000 

- Kap. 4590 Innst. 12 S (2012–2013) 41 581 000 

  Beregningsgrunnlag 651 179 000 

 

Nærmere omtale av bevilgningene under kapitlet er gitt i Prop. 1 S (2012–2013) for 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, jf. side 154–159. 

2. Kap. 1591/4591 Presteskapet 

Hele kapitlets nettoutgifter inngår i beregningsgrunnlaget (i kroner): 

  Kap. 1591  Innst. 12 S (2012–2013) 911 748 000 

- Kap. 4591 Innst. 12 S (2012–2013) 21 283 000 

  Beregningsgrunnlag 890 465 000 

 

Nærmere omtale av bevilgningene under kapitlet er gitt i Prop. 1 S (2012–2013) for 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, jf. side 161–163. 

 

Kap. 1592/4592 Nidaros domkirke m.m. er ikke tatt med i beregningsgrunnlaget. Det 

vises til Ot.prp. nr. 27 (1967–68) Om lov om trossamfunn m.m., hvor det uttales følgende 

om beregning av tilskudd (s. 44): ”Det kan også være naturlig å gjøre fradrag for 
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utgiftsposter som i budsjettet er oppført sammen med andre utgifter til kirkelige formål, 

men som det er mer naturlig å se som utgifter til alminnelige kulturformål (f.eks. utgifter 

til restaurering av Trondheims domkirke).” 

 

Overføringer fra Opplysningsvesenets fond 

 

Fondets 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. For fondets vedkommende er de aktuelle utgiftene 

beregnet med bakgrunn i fondets sist avlagte regnskap, som er regnskapet for 2011.  

 

a. Presteboligene mv. 

 

Tilskuddet fra fondet til kommunene for å holde presteboliger var i 2011 på 20,5 mill. 

kroner etter at det er gjort fradrag for prestenes husleie. 

 

Driftsutgiftene til presteboligene i fondets eie utgjorde 50,4 mill. kroner i 2011, mens 

husleieinntektene fra disse boligene utgjorde 15,2 mill. kroner. Nettobidraget fra fondet 

til vedlikeholdet av boligmassen var dermed 35,2 mill. kroner. 

 

Fondet ivaretar visse tjenester for Dnk (vederlagsfritt IT-nettverk og subsidierte utlån). 

Disse ytelsene ble verdsatt til 14,8 mill. kroner i regnskapet for fondet for 2011. 

 

b. Tilskudd til felleskirkelige tiltak   

 

I henhold til regnskapet for fondet for 2011 utgjorde tilskuddet fra fondet til 

felleskirkelige tiltak 25,9 mill. kroner. Hele beløpet inngår i beregningsgrunnlaget. 

 

Utvandrede medlemmer av Dnk 

 

Kirkerådet har 28. januar 2013 oppgitt at det totale antallet utvandrede medlemmer av 

Dnk pr. 1. januar 2013 er 133 252. I satsfastsettingen inngår utvandrede medlemmer av 

Dnk som ifølge Det sentrale folkeregister er norske statsborgere under 80 år (79 år 

eller yngre). De resterende utvandrede medlemmene av Dnk er utelatt, fordi 

utenlandsbosatte må være norske statsborgere for å være medlem av Dnk etter 

kirkeloven,1 og for å veie opp for feil som følge av mangelfull registrering i 

folkeregisteret av dødsfall i utlandet.  

 

Deretter er det gjort et fratrekk 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 fratrekket er 

fastsatt på grunnlag av feilopprettingene i Dnks medlemsregister i 2006 og 2009. 

                                                
1 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.” 
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Beregningen av tallet på utvandrede medlemmer av Dnk som inngår i satsfastsettingen 

er således som følger: 

 

Totalt antall utvandrede 133 252 

- Personer over 80 år 15 514 

- Personer folkeregistrert med annet lands statsborgerskap 3 417 

- Personer folkeregistrert med uoppgitt/ukjent statsborgerskap2 53 588 

Utvandrede norske statsborgere under 80 år 60 733 

- 2,5 % 1 518 

Tallet som inngår i satsfastsettingen 59 215 

 

 

                                                
2 Selv om det kan være norske statsborgere blant disse, er samtlige utelatt fra medlemstallet som inngår i 

satsfastsettingen. 


