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Årsrapport for Den norske kirke 2017 
  

Sammendrag 
 

For første gang skal Kirkerådet godkjenne en årsrapport for rettssubjektet Den 
norske kirke. Tidsrammene gir store utfordringer når det gjelder å innhente 
vurderinger og kommentarer fra bispedømmene. Det har blitt gjennomført en 
prosess for koordinering og samkjøring slik at både regionale og nasjonale 
medarbeidere har bidratt til å belyse status på de enkelte fagfeltene. 
Et omfattende statistikkunderlag er lagt til grunn, dette er foreløpige tall og vil kunne 
avvike fra de offisielle som publiseres senere denne måned og i juni. I tillegg vil 
tallmaterialet i flere sammenhenger være å oppfatte som indikasjoner og ikke presise 
størrelser, se nærmere omtale der dette er relevant. 
 
Vi gjør oppmerksom på at tallmaterialet i rapporten er unntatt offentlighet frem til 
15. mars. 
 
 
 
 

Forslag til vedtak 
Kirkerådet godkjenner årsrapporten 2017 for Den norske kirke med de innspill som fremkom 
i møtet. Rapporten oversendes til Kirkemøtet til orientering. 
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Saksorientering 
 
Prosess 

Det nye i år er at Kirkerådet skal utarbeide en samlet årsrapport for Den norske kirke, 
det vil si bispedømmerådene og de sentralkirkelige råd. Frist for levering til 
Kulturdepartementet er 1. juni 2018. For at Kirkemøtet skal få rapporten til sitt møte 
i april, må Kirkerådet ha den til godkjenning på møtet i mars. 
 
Den store utfordringen er at alle aktører er avhengig av at statistikkgrunnlag 
foreligger, og det tidligste tidspunkt som Statistisk sentralbyrå kan oversende rådata 
fra menighetenes årsstatistikk er første uka i februar. Tallmaterialet blir deretter 
sammenstilt i Kirkerådet som så legger statistikker ut fortløpende til sekretariatene i 
bispedømmene og Kirkerådet. Bispedømmerådene har frist for levering av sin 
årsrapport 1. mars, noe som er for sent til at disse kan være underlag til den samlede 
rapporten. 
  
For å kunne basere noe drøfting og analyse på informasjon fra bispedømmene ba vi derfor 
om enkelte kortfattede kommentarer og vurderinger så snart statistikker forelå for utvalgte 
nøkkelindikatorer. En prosess ble iverksatt for å koordinere input fra ulike medarbeidere i 
sekretariatene for Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd med tallmateriale som 
grunnlag. Dette er igjen sammensydd i en helhet etter fastsatt struktur.  
Tidsrammene har gjort det umulig å legge Årsrapporten frem for Mellomkirkelig råd og 
Samisk kirkeråd før den ble ferdigstilt. 
 
Rammer 

I tilskuddsbrevet for 2017 sier Kulturdepartementet at «Årsberetningen skal 
redegjøre for rettssubjektets virksomhet med vekt på måloppnåelse (…) men også for 
forvaltningen av tilskudd til andre enn rettssubjektet. Utover dette vil det også være 
av interesse for departementet med en redegjørelse for hvordan personressurser 
nyttes, bl.a. ved angivelse av årsverksomfang for administrative stillinger og 
prestestillinger for den enkelte enhet (..) og for rettssubjektet samlet. Årsberetning og 
regnskap skal være sendt departementet innen 1.juni 2018.» 
 
I referatet fra styringssamtalen mellom Kirkerådet og departementet i mai 2017 står 
det at «det er utviklingen for nøkkelindikatorer som først og fremst vil være av 
interesse for departementet, samt rettssubjektets økonomiske situasjon.»  
 
Den norske kirke er så mye mer enn det som etterspørres i denne formen for 
rapportering. Alt som er og gjøres og som ikke passer inn i denne relativt trange og 
begrensende mål- og resultatstyringen må søkes synliggjort på andre måter. Så lenge 
kirken finansieres av offentlige midler, vil det bli satt krav om denne type 
rapportering. Og dette er nå den beste formen vi har for årlig fot-i-bakken.  
 
På samme måte som årsrapporten i bispedømmene skal være et strategisk redskap 
for bispedømmedømmerådene, er det en intensjon at Årsrapporten 2017 for Den 
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norske kirke skal legge til rette for at de folkevalgte har et formålstjenlig grunnlag å 
styre virksomheten etter. Den skal gi informasjon, analyser og refleksjoner basert på 
metodisk bruk av nøkkelindikatorer, tall og tidsserier slik at rådet ser sammenhenger 
og konsekvenser, og dermed har underlag for prioritering av innsatsområder og 
ressursbruk.  
 
Årsrapporten for 2017 følger tilnærmet den samme malen og retningslinjer som for 
de siste 3 år, det betyr at grunnstrukturen er basert på Direktoratet for 
økonomistyring sin veileder om årsrapport og årsregnskap. 
 
De viktigste endringene er omfanget og systematiseringen av statistikk generelt og 
under strategisk mål 4 Flere får lyst til å jobbe i kirka, spesielt.  Her søkes belyst 
departementets hovedmål vedrørende Den norske kirke som en «landsdekkende, 
lokalt forankret folkekirke». 
 
Dernest er oppdrag og fellesføringer i Staten erstattet av to utvalgte tema – 
ungdomsarbeid i menighetene og samarbeidet skole/kirke. Begge områder er 
forbundet med rekruttering og utviklingen gir grunn til uro. De fleste bispedømmer 
omtaler temaene hvert år, men nå legges det inn i en felles form.  
 
Omtale av resultater og måloppnåelse er organisert etter dokumentet (sak KR 42/14) 
som konkretiserer de strategiske målene i visjonsdokumentet gjennom resultatmål og 
nøkkelindikatorer. Omtalen er forsøkt begrenset til tiltak som er sentrale.  
 
Under arbeidet med rapporten avdekkes stadig områder hvor tallunderlaget er 
upresist eller mangelfullt. Dette gjør seg særlig gjeldende i utregningen av årsverk i 
ulike sammenhenger. Endring av personal- og lønnssystemet er en hovedårsak til at 
det ved flere anledninger er funnet uhensiktsmessig å sammenligne med fjorårets 
tall.  Og tidsrammen har satt grenser for hvor langt vi kan utforske 
sammenligningsunderlagene i denne omgang. 
 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Det vises til sak KR 22/18 Årsregnskap for Den norske kirke. 


