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RNB side 47- 49  

 

Fra side 47 

 

Kap. 340 Den norske kirke 

 

Post 73 Tilskudd til Den norske kirke – oppgjør av feriepengeforpliktelser m.m. 

Fra 1. januar 2017 ble tidligere statskirkelige virksomheter, bl.a. Kirkerådet, bispedømme- 

rådene og prestetjenesten, skilt ut fra statsforvaltningen og etablert som et eget 

rettssubjekt, Den norske kirke. Opptjente feriepenger i 2016 for arbeidstakere som i 2017 

er overført til det nye rettssubjektet, samt overført ferie og fleksitid, er en 

gjeldsforpliktelse for rettssubjektet i 2017. For dekning av forpliktelsen ble det i Saldert 

budsjett 2017 bevilget et tilskudd til rettssubjektet på 125 mill. kroner, jf. også omtalen av 

posten og forslaget til foreløpig åpningsbalanse i Prop. 1 S (2016–2017) for 

Kulturdepartementet. Oppdaterte anslag viser at disse forpliktelsene er høyere enn det som 

lå til grunn for bevilgningen i saldert budsjett. Med bakgrunn i dette foreslås bevilgningen 

på kap. 340, post 73 økt med 21,8 mill. kroner, fra 125 mill. kroner til 146,8 mill. kroner. 

 

I regi av Kirkerådet med bistand fra revisorer er det utarbeidet forslag til åpningsbalanse 

for rettssubjektet. Justert for forslaget til bevilgningsøkning under kap. 340, post 73 er 

nedenstående forslag i tråd med Kirkerådets forslag til åpningsbalanse. 
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Side 48 
 
Tabell 2.1 Forslag til åpningsbalanse for Den norske kirke (det nye rettssubjektet) . 
Beløp i kroner. 
 

Eiendeler       Gjeld og egenkapital 

 
Anleggsmidler: 
Immaterielle eiendeler              11 773 846   Egenkapital      149 968 078 

 

Varige driftsmidler              12 512 917 

 

Finansielle anleggsmidler        124 160 

 
Omløpsmidler:       Kortsiktig gjeld: 
Kortsiktige fordringer             278 893 645  

Feriepenger inkl. arbeidsgiveravgift  120 750 000 

Varebeholdning         19 970    

Annen kortsiktig gjeld        62 680 460 

Den norske kirkes landsfond         25 100 000 

 

Bank og kontanter                4 974 000 

 

Sum eiendeler             333 398 538   Sum egenkapital og gjeld                333 398 538 

 

I forbindelse med arbeidet med åpningsbalansen har Kulturdepartementet, i dialog med 

Kirkerådet, tatt stilling til hvilke eiendeler, fordringer og gjeld som skal overføres 

rettssubjektet. Fordringer og gjeld som ikke overføres rettssubjektet, følges opp av 

Kulturdepartementet. Ved klassifisering og vurdering av eiendeler og gjeld er det lagt til 

grunn vurderingsreglene som følger av regnskapsloven. Kortsiktige fordringer består i 

hovedsak av statens egenkapitaltilskudd på 100 mill. kroner og tilskudd for oppgjør av 

feriepengeforpliktelser m.m. på 146,8 mill. kroner. Annen kortsiktig gjeld er i hovedsak 

knyttet til overføring av ferie og fleksitid for ansatte som er virksomhetsoverdratt fra 

staten til det nye rettssubjektet, samt utgifter pådratt i 2016 som forfaller til betaling i 

2017. Som det fremgår av balanseoppstillingen, utgjør egenkapitalen til rettssubjektet 150 

mill. kroner. Dette er 4,5 mill. kroner høyere enn anslaget i den foreløpige åpnings - 

balansen presentert i Prop. 1 S (2016–2017) for Kulturdepartementet. 

 

I forbindelse med utskillingen av Den norske kirke fra staten fra 2017 og omdanningen av 

Den norske kirke til eget rettssubjekt ba kirke-, utdannings- og forskningskomiteen i 

Innst. 12 S (2016–2017) om at regjeringen kom tilbake til Stortinget med «en oppdatering 

av situasjonen og vurdering av egenkapitalbehovet i forbindelse med revidert 

nasjonalbudsjett for 2017». 

 

På nyåret 2017 ba Kulturdepartementet om at Kirkerådet ga sin vurdering av situasjonen 

og av egenkapitalspørsmålet. Kirkerådet fremholder i sin vurdering at driftsbudsjettet for 

det nye rettssubjektet er stramt, og at det er «en viss sannsynlighet» for at det vil oppstå et 
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driftsunderskudd i 2017. Når det gjelder egenkapitalspørsmålet, fremholder Kirkerådet at 

statens egenkapitaltilskudd på 100 mill. kroner bør økes til 400 mill. kroner. Kirkerådet 

mener det er risiko for at kirkens pensjonspremie til SPK vil øke i årene fremover, ikke 

minst dersom flere enn før velger å gå av med tidligpensjon (AFP). Kirkerådet viser 
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dessuten til det mulige driftsunderskuddet som vil kunne oppstå i 2017, og risikoen for at 

statens rammetilskudd kan bli redusert. Kirkerådet mener den foreslåtte økningen av 

egenkapitaltilskuddet er nødvendig av hensyn til slike risikofaktorer. 

 

Etter Kulturdepartementets syn er det bevilgede egenkapitaltilskuddet på 100 mill. kroner 

tilstrekkelig for å sikre det nye rettssubjektet en forsvarlig drift gjennom året, jf. omtalen 

av egenkapitaltilskuddet i Prop. 1 S (2016–2017) for Kulturdepartementet under kap. 340, 

post 72. Egenkapitalen i åpningsbalansen er om lag på samme nivå som i den foreslåtte 

åpningsbalansen i Prop. 1 S (2016–2017). Kulturdepartementet kan ikke se at usikkerhet 

om endringer i pensjonspremien til SPK, om mulige driftsunderskudd og om statens 

fremtidige rammetilskudd kan begrunne ytterligere tilførsel av egenkapital. 

 

************************************************************************ 

Vårt forslag i siste brev fra KUD. 

 

Konsekvensen er at kap. 340, post 73 økt med 21,8 mill. kroner, fra 125 mill. kroner til 

146,8ger mill. kroner. Egenkapitalen er økt med samme beløp. Det betyr at vi har fått dekket 

feriepenger (redusert fra kr 125 000 til kr 120 750) og fått dekket overføring av feriepenger og 

fleksitid med 21,8 mill kr + 4,250 mill kr = 26,05 mill kr. 

Våre siste beregninger var på 28,6 mill kr. 

 

Videre ligger det inne mottatt ikke opptjente forpliktelser mot staten på 6,3 mill kr og 

mellomværende gjeld på 0,9 mill kr slik vi var blitt enig om i den pågående prosessen. 

 

 
 
SMK  
11.05.2017 

Eiendeler Gjeld og egenkapital

Anleggsmidler:

Immaterielle eiendeler 11 773 846        Egenkapital 128 218 079              

Varige driftsmidler 12 512 917        

Finansielle anleggsmidler 124 160              

Omløpsmidler:

Kortsiktige fordringer 257 143 645      Kortsiktig gjeld:

Varebeholdning 19 970                

Den norske kirkes landsfond 25 100 000        Feriepenger inkl. aga 120 750 000              

Bank og kontanter 4 974 000          Annen kortsiktig gjeld 62 680 460                 

Sum eiendeler 311 648 539      Sum egenkapital og gjeld 311 648 539              


