DEN NORSKE KIRKE

KM 16/20

Kirkemøtet 2020

Fra protokollen

KM 16/20 Endring av Kirkemøtets budsjettreglement

Kirkemøtets vedtak
I
I Kirkemøtets budsjettreglement fastsettes følgende endringer:
§ 4 skal lyde:
Budsjettet skal gi en samlet oppstilling av forventede inntekter og kostnader.
Oppstillingen vil følge NS 4102 utarbeidet av Standard Norge.
Resultatregnskap
Inntekter
Salgsinntekter
Offentlig tilskudd
Andre inntekter
Kostnader
Driftskostnader
Lønnskostnader
Andre driftskostnader
Finansinntekter/finanskostnader
Resultat
Budsjettet skal ha følgende inndeling:
Budsjettgruppe 1: Den norske kirke – drift
Budsjettgruppe 2: Den norske kirke – tilskudd
Budsjettgruppe 3: Tilskudd til andre
Kontrollutvalgets budsjett fremgår av egen linje under drift.
Kirkerådet kan gi nærmere bestemmelser om hvilke kostnader og inntekter som hører
inn under de enkelte enheter.
§ 5 annet og tredje ledd skal lyde:
Kirkerådet stiller budsjettet til disposisjon for bispedømmerådene og Bispemøtet
gjennom tildelingsbrev. Dette følges opp gjennom reglene i økonomiregelverket.
Kirkerådet tildeler tilskudd til de enkelte mottakerne gjennom tilskuddsbrev. Ved
siden av tildelingen av tilskudd, skal tilskuddsbrevet angi mål for tildelingen og krav til
revisjon, regnskaps- og resultatrapportering. Tilskuddsbrevet skal inneholde informasjon om
hvilke forutsetninger tilskuddet er basert på.
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§ 6 annet og tredje ledd skal lyde:
Kirkerådet har adgang til å omdisponere inntil 5 % av vedtatt budsjett mellom de
ulike budsjettgrupper.
Ubrukte budsjettmidler for de enkelte enhetene kan overføres til neste budsjettår.
Overskridelser må dekkes inn i fremtidige budsjetter.
§ 7 tredje ledd skal lyde:
Dersom inntekten blir lavere enn budsjettert, reduseres kostnadsrammen tilsvarende.
Dersom mindreinntekten innebærer en reduksjon av kostnadsrammen på mer enn 3 % kan
saken bringes fram for Kirkerådet som avgjør hvordan mindreinntekten skal balanseres.
§ 9 annet ledd skal lyde:
Overskuddslikviditet skal plasseres i samsvar med vedtatt investeringsstrategi,
retningslinjer for samfunnsansvarlig finansinvesteringer, samt de fullmakter som Kirkerådet
gir, og de departementet gir i sitt tilskuddsbrev.

II
Endringene trer i kraft fra budsjettåret 2021.

