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Kirkekollekt og solidaritet
Av: Øivind Løtveit.
En stadig økende andel av kollekten som samles inn under gudstjenester i Den norske kirke
går til menighetens eget arbeid. Dette står i kontrast til oppfordringene som Kirkemøtet har
gitt til menighetene i sitt vedtak i saken ”Forbruk og Rettferd” fra 1996 hvor det heter:
Andelen av offergaver som går til menighetens egen virksomhet har økt de siste fire årene, på
bekostning av bidrag utad. Menighetene bør overveie om dette er en rettferdig forvaltning.
Vedtaket er senere fulgt opp med oppfordringer om å gi en større andel av innsamlede penger
til arbeid utenfor menigheten.
Framtiden i våre hender har fått tilgang til tallmaterialet som viser hvor mye menighetene
samler inn til eget arbeid og hvor mye som går til arbeid utenfor menigheten i perioden 19972003.
Kirkeofringer i alt og herav til egen virksomhet, 1997-2003 (kilde: NSDs Kirkedatabase/Kirkerådet)
Kirkeofringer i
herav til egen
Bidrag utad
År
herav til egen
alt, kr.
virksomhet, kr. virksomhet, %
1997
100.009.361
39.646.070
39,64
60.363.291
1998
105.857.604
41.685.364
39,38
64.172.240
1999
107.893.012
42.037.001
38,96
65.856.011
2000
111.467.769
43.979.556
39,45
67.488.213
2001
112.127.110
45.733.151
40,79
66.393.959
2002
115.816.685
48.372.092
41,77
67.444.593
2003
119 194 250
51 216 680
42,97
67.977.570

Det første året , fra 1997 til 1998 gikk andelen eget arbeid ned. Dette kan tyde på at
kirkemøtevedtaket av 1996* ble fulgt opp i menighetene.
Men siden 1998 øker andelen som går til egen virksomhet hvert år, fra 39,4 % i 1998 til 43,0
% i 2003. Andelen som går til andres arbeid synker fra 60,6 % til 57%.
I nominelle tall får vi følgende:
Eget arbeid bidrag utad
1998
41,6 mill
64,2 mill
2003
51,2 mill
68,0
% økning
23%
6%
Den generelle prisstigningen i perioden (1998-2003) var på 12,8% hvilket betyr at gavene
som ble gitt til andres arbeid i 2003 har mindre reell verdi enn gavene i 1998, mens det er en
klar økning i verdien av pengene som er gitt til eget arbeid.
I 2003 tall (inflasjonsjustert) får vi følgende tall:
1998
Til eget arbeid
47,0 mill
Bidrag utad
72,4 mill
Sum
119,4 mill

2003
51,2 mill
67,9 mill
119,1 mill

økning 9%
reduksjon med 6%
ingen endring 0%
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% Endring i kollekt 1998-2003, inflasjonsjusterte tall
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Skyldes dette at de statlige og kommunale overføringene går ned? For å få en indikasjon på
hvorvidt dette er tilfellet har vi sett på tall fra SSB vedr. overføringer til kirken, både fra staten
og kommunene.
I følge tall vi har innhentet fra SSB har overføringene til kirken økt kraftig i perioden 1998 til
2003. Økningene er langt større enn den generelle prisutviklingen.

1998
2003

Statlige overføringer
829 mill
1.109 mill
+33,8%

Kommunale overføringer
1.751 mill
2.353 mill
+34,3%

Konsumprisindeksen økte med 12,8% i perioden. Med andre ord er veksten i overføringene
langt større enn prisstigningen (Kilde SSB). Dette skulle tilsi at reduksjonen i gaver til andres
arbeid ikke skyldes reduserte offentlige overføringer til Kirken.
Fra kirkens arbeid med Forbruk og Rettferd – noen vedtak:
Bispemøtet 1992:
”Det er ikke til å komme forbi at verdens og vårt eget lands forbruk må ned”
*
Fra kirkemøtets vedtak i 1996:
”Andelen av offergaver som går til menighetens egen virksomhet har økt de siste fire årene,
på bekostning av bidrag utad. Menighetene bør overveie om dette er en rettferdig
forvaltning.”
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Komitéinnstilling til kirkemøtet 2003:
”Menighetene oppmuntres til å i større grad gi ofringer til arbeid utenfor egen menighet.”
Vedtak på kirkemøtet 2003:
”KM minner hele kirken om sine tidligere vedtak i saken ”Forbruk og Rettferd” og ber om
utholdenhet og et vedvarende engasjement.”

Kildereferanser: NSDs Kirkedatabase/Kirkerådet, Statistisk Sentralbyrå
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