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Kontrollutvalgets rapport til Kirkemøtet 
 

 

Kirkemøte vedtok i 2016 regler for Den norske kirkes kontrollutvalg. Kontrollutvalget fikk et 

bredere mandat enn den tidligere protokollkomiteen. Mandatet kan sammenlignes med 

mandatet til kontrollutvalgene i fylkeskommunene. 

 

Kontrollutvalget ble oppnevnt på Kirkemøtet i 2017. Kontrollutvalget ledes av Ann Kristin 

Sørvik. De øvrige faste medlemmene er Finn Huseby (nestleder), Laila Riksaasen Dahl, Ola 

T. Lånke og Brit Skjelbred. 

 

Et av premissene for Kontrollutvalget var at det skulle ha et uavhengig sekretariat. Før 

sommeren godkjente Kontrollutvalget at Opplysningsvesenets fond får oppgaven som 

sekretariat for Kontrollutvalget. Det er Opplysningsvesenets fonds avdeling for compliance 

og konsernjuridisk som er sekretær for utvalget. 

 

2017 har vært det første året med rettssubjektet Den norske kirke og det første året med 

Kontrollutvalget. Kontrollutvalget har i etableringsåret arbeidet med å avklare og tydeliggjøre 

og utarbeide Kontrollutvalgets rammebetingelser og budsjett samt detaljere mandatet for 

utvalget.  

 

Kontrollutvalget har hatt tre møter i 2017 og ett møte i 2018.  

 

Kontrollutvalget har hatt møter med Den norske kirkes revisor og revisor deltar på alle 

møtene. Så langt har revisor ikke funnet noen alvorlige feil i regnskapene. 

 

Kirkerådets administrasjon og Kirkerådet har gjennomført en Risiko og sårbarhetsanalyse, en 

såkalt ROS-analyse, for rettssubjektet Den norske kirke. Dette for avklare områder med behov 

for særlig risikoreduserende tiltak. Kontrollutvalget er fornøyd med at dette er grundig 

gjennomført og dette vil danne grunnlag for det fremtidige arbeid også i Kontrollutvalget.  

 

En sentral oppgave for Kontrollutvalget har vært å få innblikk i risiko på de områder 

Kontrollutvalget har ansvar. Kontrollutvalget har gjennomført en avgrenset risikokartlegging 

som grunnlag for forslaget til forvaltningsrevisjon og budsjett. Dette vil bli gjennomgått i en 

annen sak til Kirkemøtet.  

 

Kontrollutvalget har i sitt arbeid fått god støtte og service fra Kirkerådets sekretariat.  
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Kontrollutvalgets leder Ann Kristin Sørvik deltar som observatør under relevante saker av 

Kirkerådets møter for å få innblikk i hva som opptar Kirkerådet og som grunnlag for 

Kontrollutvalgets oppgave med å kontrollere om Kirkemøtets vedtak blir fulgt opp etter deres 

innhold og forutsetninger.  

 

En av oppgavene Kontrollutvalget har overtatt fra den tidligere protokollkomiteen er å avgi en 

rapport til Kirkemøtet for kontroll av om Kirkerådet følger opp Kirkemøtets vedtak etter deres 

innhold og forutsetninger. 

 

Kontrollutvalget har gjennomgått Kirkerådets protokoller og fått Kirkerådets eget syn på 

arbeidet med å oppfylle Kirkemøtets vedtak fra 25. til 31. januar 2017. Det er også foretatt 

egne gjennomganger. 

 

Etter Kontrollutvalgets oppfatning har Kirkerådet oppfylt Kirkemøtets bestillinger. Det har på 

noen av sakene vært noe forsinkelse i forhold til frister, men da av praktiske årsaker. Noen av 

oppgavene er av en slik art at det er kontinuerlig arbeid som skal til, slik som den digitale 

satsningen.  

 

Oversettelsene til de samiske språk og tegnspråk av dåpsliturgi og vigsel- og 

forbønnshandlinger har møtt på kapasitetsproblemer hos oversetterne, men er under 

gjennomførelse.  

 

Kontrollutvalget har merket seg at Kirkerådet først i januar 2018 lyste ut konkurranse for 

internrevisjon selv om Kirkemøtets vedtak var etablering i 2017. Dette er rapportert å skyldes 

kapasitetsproblemer i et oppstartsår. 

 

Kontrollutvalget opplever at Kirkerådet samvittighetsfullt søker å følge opp Kirkemøtets 

vedtak etter deres innhold og forutsetninger.  

 

Kontrollutvalget har ikke gjort funn som medfører kritikk av Kirkerådets oppfølging av 

innhold og forutsetninger av Kirkemøtets vedtak. 

 

Oslo, 2. mars 2018 

Kontrollutvalget 
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