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Mindre endringer i virksomhetsreglene (frist for 
årsberetninger) 
 
 

Sammendrag 
 
Det er fastsatt ulike frister for når soknets organer skal fastsette 
årsberetning/årsrapport i hhv. Barne- og familiedepartementets forskrift om 
økonomiforvaltning i sokn i Den norske kirke og Kirkemøtets forskrift om regler om 
formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet. Det følger av 
førstnevnte regelsett at årsberetningen fastsettes innen 20. mars, mens det følger av 
sistnevnte regelsett at årsrapporten skal utarbeides innen 1. mars.  
 
Kirkerådet har hjemmel til å fastsette mindre endringer i virksomhetsreglene, jf. § 11 
nr. 2. For å unngå en slik uoverensstemmelse i fristene foreslås det å endre 
virksomhetsreglene slik at fristene samsvarer i begge regelsett. Dette bør gjøres før 
nye menighetsråd og kirkelige fellesråd trer i kraft, slik at det kan inngå i 
rådsopplæringen. 
 

Forslag til vedtak 
 

I 
I forskrift 14. november 2021 nr. 3259 om regler om formene for menighetsrådets og 
kirkelig fellesråds virksomhet gjøres følgende endringer: 
 
 § 9 første og andre ledd skal lyde: 
 

1. Menighetsrådet fastsetter innen 20. mars hvert år, en årsberetning over 
rådets virksomhet i siste kalenderår, jf. forskrift om økonomiforvaltningen i 
sokn i Den norske kirke §§ 12 og 17 første ledd, jf. kirkeordning for Den 
norske kirke § 12 sjuende ledd. Årsberetningen legges frem for 
årsmøtet/menighetsmøtet og oversendes kirkelig fellesråd, prosten, 
bispedømmerådet og andre som menighetsrådet bestemmer. 
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2. Kirkelig fellesråd fastsetter innen 20. mars hvert år, en årsberetning over 
rådets virksomhet i siste kalenderår, jf. forskrift om økonomiforvaltningen i 
sokn i Den norske kirke §§ 12 og 17 første ledd. Årsberetningen oversendes 
menighetsrådene, bispedømmerådet, kommunen, prosten og andre som 
fellesrådet bestemmer. 

 
II 

 
Endringene trer i kraft fra 1. juli 2023. 
 
 

Saksorientering 
 

Kirkeordningen for Den norske kirke § 12 sjuende ledd slår fast at «Menighetsrådet 
gir hvert år menighetsmøtet en orientering om det kristelige arbeidet i soknet». 
Videre fastsetter forskrift om reglene om formene for menighetsrådets og kirkelig 
fellesråds virksomhet [virksomhetsreglene] § 9 nr. 1 og nr. 2 at:  
 

1. Menighetsrådet utarbeider innen 1. mars hvert år, en årsrapport over 

rådets virksomhet i siste kalenderår. Rapporten legges frem for 

årsmøtet/menighetsmøtet og oversendes kirkelig fellesråd, prosten, 

bispedømmerådet og andre som menighetsrådet bestemmer. 

2. Kirkelig fellesråd utarbeider innen 1. mars hvert år, en årsrapport over 

rådets virksomhet i siste kalenderår. Rapporten oversendes 

menighetsrådene, bispedømmerådet, kommunen, prosten og andre som 

fellesrådet bestemmer. 

 
Barne- og familiedepartementet har med hjemmel i trossamfunnsloven § 14 sjette 
ledd fastsatt forskrift 8. desember 2020 nr. 2646 om økonomiforvaltningen i sokn i 
Den norske kirke [økonomiforskriften]. I denne forskriften er følgende fastsatt i § 17 
første ledd: 
 

Regnskapet [til soknets organer] skal være framlagt innen 22. februar i året 
etter regnskapsåret. Årsregnskapet og årsberetningen fastsettes av soknets 
organer og undertegnes av valgt leder og daglig leder der det finnes, innen 20. 
mars. Revisor skal for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning innen 30. 
april. 

 
I departementets tidligere forskrift fra 2003, var årsberetningen omtalt som 
årsrapport, og må derfor ses i sammenheng med Kirkemøtets bestemmelser om bl.a. 
menighetsrådets årsrapport. I Barne- og familiedepartementets høringsnotat av 13. 
juli 2020 var det foreslått at fristen for å fastsette årsrapporten skulle være 1. mars. 
Kirkerådet ga i sitt høringssvar tilslutning til dette, jf. sak KR 54/20, men 
departementet valgte på bakgrunn av høringen å utsette fristen til 20. mars.  
 
Det innebærer at det er fastsatt ulike frister i hhv. departementets forskrift og 
Kirkemøtets forskrift. Det vurderes som uheldig, og det foreslås derfor en mindre 
endring i Kirkemøtets forskrift for å fastsette at fristen blir lik i begge regelverk. 
Samtidig foreslås det noen begrepsmessige endringer, for å få likhet i begge 
regelverk.  
 
Årsrapport endres til årsberetning, som er begrepet som brukes både i 
økonomiforskriften og i regnskapsloven. Det foreslås også å presisere at 

https://lovdata.no/forskrift/2021-11-14-3259/§9
https://lovdata.no/forskrift/2021-11-14-3259/§9
https://lovdata.no/forskrift/2020-12-08-2646/§17
https://lovdata.no/forskrift/2020-12-08-2646/§17
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menighetsrådet fastsetter årsberetningen. For å tydeliggjøre sammenhengen mellom 
årsberetningen som er omtalt i virksomhetsreglene og rapporteringen som følger av 
andre regelverk, foreslås det også å ta inn henvisningene til hhv. økonomiforskriften 
og kirkeordningen.  
 
Siden det er snakk om å samstemme en frist med en annen frist, er det vurdert at 
regelendringen ikke trenger å sendes på høring fordi det anses som åpenbart 
unødvendig, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav c.  
 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
 
Forslagene vil ikke innebære økonomiske og administrative konsekvenser, siden det 
dreier seg om å sikre at det blir én felles frist for fastsettelse av årsberetningen. 
 
 
 
 
 
 


