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KM 13/17 Kontrollutvalg og etablering av 
internrevisjon 2017 

 

 

Merknader fra kirkemøtekomité C 
 

Komiteen legger saksorienteringen til grunn og har følgende merknader og presiseringer: 

 

1. Komiteen vil peke på at 2017 vil bli et overgangsår for forvaltningsreformen/driften 
av rettssubjektet Den norske kirke. Saken 13/17 "Kontrollutvalg og etablering av 
internrevisjon 2017" aktualiserer forholdet mellom det valgte Kirkeråd og Kirkerådets 
sekretariat. Komiteen viser til bestemmelse i Lov om Den norske kirke (kirkeloven) - 
gjeldende fra 1.1.2017, og vil særlig peke på paragraf 25 om Kirkerådet. Her gis det 
valgte Kirkerådet funksjoner som styre i forhold til Kirkerådets sekretariatet. 
Komiteen er opptatt av at det sikres et helhetlig regime for kontroll og delegasjon av 
ansvar i økonomiforvaltningen.  
Komiteen ber om at Kirkerådet følger opp dette, og legger fram en orientering for 
Kirkemøte i 2018.  
 

2. Komiteen registrerer med tilfredshet at Den norske kirke nå er etablert som eget 
rettssubjekt og at overføringen av midlene skjer som en rammeoverføring. Med dette 
følger et stort ansvar. Dette begrunner hvorfor det bør etableres en internrevisjon. 
Internrevisjon er en del av et nødvendig kontrollregime sammen med kontrollutvalget 
og ekstern revisor. Komiteen er enig om at ordning med internrevisjon evalueres etter 
tre år, og sees i sammenheng med resten av kontrollregimet. Komiteen mener at dette 
er viktig for å sikre åpenhet, tillit og kontinuerlig forbedring.  

 

3. Komiteen har vurdert de ulike modellene i saksframlegget, og vil anbefale modell 2  - 
Ansatt revisjonssjef med team fra Den norske kirke. Dette vil bidra til å bygge 
kompetanse internt, sikre forbedringsarbeid og effektiv ressursbruk. Det interne 
revisjonsteamet må settes sammen slik at det sikrer uavhengighet og objektivitet og at 
rollekonflikter unngås.  Revisjonsteamet bør settes sammen av ansatte både fra 
bispedømmerådenes og Kirkerådets sekretariat.   
 

4. Kirkerådet er oppdragsgiver for internrevisjonen. 
 

5. Det interne revisjonsteamet skal revidere hele virksomheten i det nye rettssubjektet, og 
skal rapportere til Kirkerådet som er virksomhetens styre.  
 

 



2 

6. Komiteen er opptatt av at internrevisjon ikke skal bli for  kostnadsskrevende, og 
støtter at sekretærkompetanse til kontrollutvalget og leder av internrevisjon anskaffes 
samtidig.  

 

 

 

Kirkemøtets vedtak 
 

Kirkemøtet ber Kirkerådet  

1. Etablere internrevisjon i 2017. 
2. Anskaffe ekstern leder til internrevisjonen og uavhengig sekretærkompetanse til 

Kontrollutvalget i tråd med vedtak i sak KM 14/16.  
 

 

Enstemmig vedtatt 

109 stemmeberettigede 
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