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Årsrapport for Den norske kirke 
 
 

Sammendrag 
Kirkerådet har endelig kommet «i rute» med å godkjenne årsrapport for Den norske 
kirke. Tidligere har Kirkerådsmøtet vært gjennomført i juni, mens frist for 
regnskapsrapportering og levering av årsrapport til departementet har vært 1. juni. 
Dermed har det vært nødvendig å gi fullmakt til leder til å godkjenne årsrapporten, 
og rådet har fått den i etterkant til orientering. 
 
Årsrapporten er skrevet på grunnlag av årsrapporter fra alle 11 bispedømmeråd, 
utviklingssamtalene med bispedømmene, og egne rapporter og resultatmål. 
 
Når det gjelder innholdet i årsrapporten vises det til rapporten selv. 
 
 

Forslag til vedtak 
 

Kirkerådet godkjenner årsrapport for Den norske kirke 2020. 
 
 

Saksorientering 
 

Bakgrunn 
Kirkerådet har frist til 1. juni 2021 med å levere årsrapport for Den norske kirke 
2020 til Barne- og familiedepartementet. 
 
Økonomiregelverk for rettssubjektet Den norske kirke § 21 lyder:  
 
«§ 21 Årsregnskap og årsrapport  
 
Kirkerådet har ansvar for å utarbeide årsregnskap i samsvar med regnskapsloven § 
3-2. Regnskap skal være avsluttet og revidert senest 1. mars påfølgende år.  
 
Kirkerådet skal avlegge regnskapet på vegne av hele rettssubjektet Den norske kirke.  



  
Hver enhet skal oversende en årsrapport til Kirkerådet med frist 1. mars påfølgende 
år.  
 
Kirkerådet skal publisere årsrapportene fra enhetene på nettsidene til Den norske 
kirke innen 1. mai eller så snart rapporten er behandlet i styringsdialogen mellom 
Kirkerådet og enheten.  
 
På bakgrunn av styringsdialogen skal Kirkerådet utarbeide en samlet årsrapport.  
Kirkerådet skal også rapportere til departementet iht. krav og frister i 
departementets tilskuddsbrev.»  
 
Bispedømmerådene har frist til mars med å sende sine årsrapporter til Kirkerådet. 
Kirkerådet gjennomfører utviklingssamtaler med bispedømmerådene ved leder, 
biskop og stiftsdirektør rundt påske. Deretter sluttfører Kirkerådet årsrapport på 
vegne av rettssubjektet Den norske kirke. Denne skal oversendes Barne- og 
familiedepartementet innen 1. juni.  
 
Kirkerådet har styringssamtale med departementet 3. juni 2021. 
 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Saken har i seg selv ikke økonomiske eller administrative konsekvenser. Samtidig er 
det et stort arbeid som ligger til grunn for årsrapporten, både i bispedømmerådene 
og i Kirkerådet. Rapporten beskriver funn og gir analyser som kan danne grunnlag 
for prioriteringer og budsjettering fremover.  
 
Årsrapporten er også et uttrykk for hva Den norske kirke får ut av midlene vi mottar 
over statsbudsjettet. Slik sett kan rapporten ha en indirekte økonomisk konsekvens 
gjennom fremtidige bevilgninger over statsbudsjettet. 
 
 
 
 
 
 


