
RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL RETTSSUBJEKTET DEN NORSKE KIRKE – KAP. 340, POST 70, jf. 

KIRKELOVEN § 2A  

Fastsatt av Kulturdepartementet 20. februar 2017, jf. Regelverket for økonomistyring i staten § 15 og 

Bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 6.2.1.1 og 6.2.1.2 

 

1. Formål og avgrensning 

 

1.1. Formålet 

Tilskuddet skal støtte opp under Den norske kirke som folkekirke i samsvar med Grunnloven § 16.  

1.2. Avgrensning 

Tilskuddet skal finansiere kirkens prestetjeneste og annen virksomhet som hører inn under 

oppgavene til rettssubjektet Den norske kirke.  

Tilskuddet skal også anvendes til kirkens trosopplæring, diakoni og annen virksomhet som bidrar til å 

støtte opp under Den norske kirke som folkekirke.  

Tilskuddet kan ikke benyttes til å avlaste kommunene for deres lovpålagte utgiftsoppgaver etter 

kirkeloven § 15 første ledd bokstavene a – f.  

2. Kriterier for måloppnåelse 

Kriteriene for måloppnåelse er formulert slik: 

- Den norske kirke skal være en landsdekkende, lokalt forankret kirke. 

- Den norske kirke skal ha en oppslutning som bekrefter dens karakter som folkekirke. 

- Den norske kirke skal formidle evangelisk-luthersk tro og tradisjon og tilby trosopplæring til 

alle døpte barn. 

- Den norske kirke skal være organisert i samsvar med demokratiske prinsipper og verdier.  

Målene er retningsgivende for anvendelsen av bevilgningene. Kirkemøtet, eller Kirkerådet etter 

fullmakt fra Kirkemøtet, skal utdype og supplere disse kriteriene med egnede resultatmål og -

indikatorer, jf. pkt. 5 om rapportering.  

3. Kirkemøtets myndighet som tilskuddsforvalter  

Tilskuddet stilles til Kirkemøtets disposisjon. Som tilskuddsforvalter skal Kirkemøtet treffe 

beslutninger om fordelingen av tilskuddet. Kirkemøtets myndighet som tilskuddsforvalter kan 

delegeres til Kirkerådet etter bestemmelser gitt av Kirkemøtet. Kirkemøtets bestemmelser skal 

sendes departementet til orientering.  

4. Oppfølging og kontroll 

Kulturdepartementet ajourfører hvert år dokumentet "Retningslinjer for økonomiforvaltning og 

kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt driftstilskudd fra Kulturdepartementet." 

Retningslinjene vil gjelde for Kirkerådet som ansvarlig for økonomiforvaltningen i rettssubjektet Den 

norske kirke.  

Regelverket for økonomistyring i staten, kap. 6 Forvaltning av tilskuddsordninger, jf. særlig pkt. 6.2 

Utarbeidelse av en tilskuddsordning og pkt. 6.3 Tilskuddsforvaltning, skal legges til grunn ved 



forvaltningen av tilskudd til instanser utenfor rettssubjektet. Kirkerådet er ansvarlig for den løpende 

tilskuddsforvaltningen. 

5. Krav til regnskap og rapportering  

For rettssubjektet Den norske kirke gjelder lov om årsregnskap m. v. (regnskapsloven), med de 

unntak som følger av forskrift 4. oktober 2016 nr. 1167 om regnskapsføring av pensjonsutgifter for 

rettssubjektet Den norske kirke.  

Kirkerådet skal utarbeide årsregnskap og årsberetning for rettssubjektet Den norske kirke, jf. 

kirkeloven § 25 fjerde ledd og lov om årsregnskap. Årsberetningen skal også redegjøre for 

forvaltningen av tilskudd til andre enn rettssubjektet, med vekt på måloppnåelse. 

Departementet kan i tilskuddsbrevet eller på annen måte be om utfyllende rapportering.  

Årsberetning og regnskap skal være sendt departementet innen 1. juni påfølgende år. 

Departementet kan be om regnskapsrapportering i løpet av regnskapsåret.  

Det skal gjennomføres minst to årlige samtaler mellom Kirkerådet og departementet, bl.a. for 

gjennomgang av årsrapport og innsendt budsjettsøknad.   

6. Budsjettsøknad 

Departementet kan gi nærmere retningslinjer om utformingen av budsjettsøknad, frister m.m., jf. 

kirkeloven § 2a 

 


