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Høringssvar – forskrift om regnskapsføring for Den norske kirke 

 

 

Kulturdepartementet (KUD) har foreslått at regnskapslovens regler om «små 

føretak» skal gjelde for det nye rettssubjektet Den norske kirke (Dnk) fra og med 

virksomhetsoverdragelsen i 2017.  

 

Forslaget innebærer at Dnk ikke skal føre sine pensjonsforpliktelser som gjeld i 

balanseregnskapet. I høringsnotatet fremgår det at formålet er at KUD dermed 

slipper å bevilge en tilstrekkelig egenkapital (ca. 0,7 mrd.) til Dnk på 

utskillelsestidspunktet. 

 
Regjeringens mål for stat og kirke 

Departementet viser til den pågående prosessen med å skille stat og kirke, men 

omtaler ikke regjeringsplattformens mål for denne prosessen: «Både samfunnet, 

kirken og staten er best tjent med et tydelig skille mellom kirke og stat.» 

 

Human-Etisk Forbund kan ikke se at de foreslåtte særordningen bidrar til et 

tydeligere skille mellom staten og Dnk. I stedet for å tilpasse lover og regler til 

Dnk, bør Dnk tilpasse seg alminnelige lover og regler.  

 

Innføring av nye, særskilte ordninger for Dnk vanskeliggjør prosessen videre mot 

regjeringens mål om et tydelig skille mellom stat og kirke, fordi slike 

særordninger på et senere tidspunkt da må fjernes, med de tilhørende 

byråkratiske prosessene. 

 

Kjennetegn på små virksomheter 

Departementet konstaterer at Dnk er alt for stor til å oppfylle regnskapslovens 

ordinære krav til å bli regnet som et lite foretak, men hevder at «det som generelt 

kjenneteiknar rekneskapen til små føretak, i det store og heile også vil 

kjenneteikne rekneskapen til Den norske kyrkja.» Det eneste kjennetegnet KUD 

nevner, er at små foretak «ofte har ei mindre kompleks verksemd». 

 

Human-Etisk Forbund anser dette som en lite passende beskrivelse av Dnks 

virksomhet, og ber departementet redegjøre for hvilke kjennetegn ved 

regnskapet de her viser til.  

 



 

 
Side 2 

Likebehandling 

Departementet bør være godt kjent med at Stortinget ved gjentatte anledninger 

det siste året vært opptatt av at likebehandlingsprinsippet skal ligge til grunn for 

den offentlige finansieringen av tros- og livssynssamfunn. Den samme prinsippet 

er også skrevet inn i Grunnloven og regjeringsplattformen. Men departementet 

omtaler ikke dette i høringsnotatet. 

 

Dersom Dnk skal følge den foreslåtte forskriften, vil det gi dem en fordel som 

ikke kommer andre tros- og livssynssamfunn til del. Departementets begrunnelse 

for særordningen er at Dnk "vil i all hovudsak ha si kjelde til finansiering gjennom 

årige løyvinger (tilskott) fra staten". Men dette vilkåret vil også gjelde mange 

andre tros- og livssynssamfunn.  

 

Human-Etisk Forbund har som mange andre virksomheter hatt utfordringer med 

økende pensjonsutgifter, særlig de siste årene, uten at vi dermed kan regne med 

at departementet vi innføre egne forskrifter for å hjelpe oss. Dersom 

departementet går videre med forslaget, bør de derfor begrunne hvorfor 

prinsippet om likebehandling skal fravikes i dette tilfellet. Alternativt må også 

øvrige tros- og livssynssamfunn få føre sine pensjonsforpliktelser på samme 

måte som Dnk. 

 

Vi viser samtidig til departementets egen tidsplan i arbeidet med en felles lov for 

tros- og livssynssamfunn inkludert Dnk, som planlegges fra 2020. Vi må i den 

sammenheng spørre departementet om det er formålstjenlig å legge om til en 

spesialordning for Dnk nå, når Dnk om noen år vil måtte legge om på nytt for å 

følge alminnelige regnskapsprinsipper.  

 
Enklere for departementet? 

Departementet hevder det vil være mer formålstjenlig for departementets 

oppfølging av Dnks regnskap at pensjonsopplysninger føres på en annen måte 

enn for andre virksomheter av sammenliknbar størrelse som departementene 

også følger opp (for KUD er NRK et nærliggende eksempel). I den forbindelse 

har vi noen spørsmål. 

 

 Påfører ikke departementet seg selv merarbeid, når de i hvert eneste 

budsjettforslag i fremtiden må skille på hvor mye av bevilgningen som 

skyldes endringer i pensjonsordningen som Dnk selv er ansvarlig for, og 

hvor mye som skyldes at Dnk ikke fikk en reell egenkapital ved 

utskillelsestidspunktet?  

 Vil ikke pensjonsforpliktelsen måtte antas å øke, slik at departementets 

utsettelse av etablering av en forsvarlig egenkapital for Dnk vil bli dyrere 

for staten om noen år? 

 Vil ikke departementet, slik forskriften er foreslått formulert, likevel måtte 

utbetale midler til å øke egenkapitalen for å dekke opp 

pensjonsforpliktelsene dersom Dnk skulle velge en pensjonsordning som 

ikke er forsikret? 



 

 
Side 3 

 

Regnskapsopplysninger 

I en situasjon hvor det har blitt avslørt for offentligheten hvordan departementet 

tidligere holdt opplysninger om statlige naturalytelser til Dnk utenfor 

kirkeregnskapet, er det lite tillitsvekkende at departementet foreslår nye måter å 

holde opplysninger utenfor ordinære regnskapsstandarder og -prinsipper. Slike 

avvik vil svekke muligheten for offentligheten, media, forskere osv. til å følge 

med, da balanseregnskapet vil gi et feilaktig inntrykk av Dnks reelle gjeld og 

pensjonsforpliktelse.  

 

I en tid da det pågår en offentlig debatt om statens finansiering av alle tros- og 

livssynssamfunn er det uheldig om særkirkelige avvik fra regnskapsloven kan 

være med på å skape forvirring om hva som er fakta. 

 
Konklusjon 

Human-Etisk Forbund deler regjeringens mål om å skille stat og kirke, og er 

derfor skuffet over departementets dårlige oppfølging av dette målet. Forslaget 

om å unnta Dnk fra alminnelige bestemmelser i regnskapsloven er en 

problematisk særbehandling av Dnk, i strid med prinsippet om lik understøttelse 

av tros- og livssynssamfunn. 

Vennlig hilsen 

Kristin Mile 

generalsekretær 


