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Tilskudd til særskilte stillinger innen diakoni og kirkelig 
undervisning og kirkemusikk i Domkirka 2021 

Hamar bispedømmeråd tildeler midler til diakoni- og undervisningsstillinger i 
bispedømmet. Stillingshjemlene er vedtatt av bispedømmerådet, og stillingene er underlagt 
kvalifikasjonskrav i gjeldende tjenesteordninger for diakon og kateket. Videre tildeles midler 
til kirkemusikalsk aktivitet i Domkirka. Midlene er en andel av rammetilskuddet over 
statsbudsjettet til Den norske kirke, og ble tidligere benevnt «statlige tilskudd til diakoni, 
kirkelig undervisning og kirkemusikk i Domkirken – post 71.16 eller 77». 
 
Fra 2021 vil bispedømmerådet i hovedsak utbetale tilskuddet i en termin.  
 
For tildeling av midler til diakoni- og undervisningsstillinger er det fastsatt krav som 
innholdsmessig samsvarer med de tidligere reglene av 20. juni 1997 om statstilskudd til 
særskilte stillinger innen kirkelig undervisning og diakoni. 
Det innebærer at følgende vilkår gjelder for tildeling av disse midlene: 
 
- Stillingene skal være organisert under kirkelig fellesråd og kan være heltids- eller 
deltidsstillinger. 
- Stillingene skal være ordnet i samsvar med regler gitt av Kirkemøtet i medhold av 
Kirkeordning for Den norske kirke § 28 andre ledd bokstav c. 
- Lønns- og arbeidsvilkår for stillingene skal være tilfredsstillende og i samsvar med lov- og 
avtaleverk. 
- Tilskuddet gis til delvis finansiering av stillingens utgifter. Bispedømmerådet bestemmer 
tilskuddets størrelse innenfor rammen av de bevilgninger som er stilt til rådighet. 
- Det er et vilkår for tilskudd at fellesrådets egenfinansiering er stabil over tid. Dersom 
egenfinansieringen faller bort eller reduseres, kan tilskuddet trekkes tilbake. 
- Dersom det i løpet av året oppstår en innsparing pga. ledighet, permisjoner el. kan 
bispedømmerådet avkorte tilskuddet tilsvarende. Fellesrådet plikter å holde 
bispedømmerådet orientert om hvem som til enhver tid innehar stilling / vikariat og 
prosentandel den ansatte faktisk har. 
- Fellesrådet skal hvert år avgi rapport til bispedømmerådet om hvorledes tilskuddet er 
anvendt (rapporterings- og regnskapsplikt). 
 
Statens tilskudd til Den norske kirke er økt med 2,68 % fra 2020 til 2021, dette reflekteres 
med en tilsvarende økning i disse tilskuddene.  
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Framtidige tilskudd til formålet forutsetter en videreføring av tilsvarende tilskudd fra Staten til 
Den norske kirke. 
 
Rapportering 
Regnskapsrapport for tilskuddet skal oversendes til bispedømmerådet så snart som mulig i 
2022, og senest innen 15. mai 2022. Utbetaling av tilskuddet for 2022 vil skje 
fortløpende etter hvert som regnskapsrapporten er mottatt. Ikke-benyttet tilskudd i 2021 kan 
avregnes i 2022. Dette er en endring i praksis for disse tilskuddene fra tidligere år. Heretter 
vil disse tilskuddene bli behandlet likeartet med tilskudd trosopplæring, med et forskudd og 
avregning påfølgende år. Det medfører også at tilskuddene vil følge en indeksregulering, og 
således ikke være gjenstand for endring med bakgrunn i endring av lønnsvilkår for den 
enkelte ansatte. 
 
Regnskapet rapporteres på standard rapportskjema, som finnes på bispedømmerådets 
hjemmeside. I tillegg skal revisjonsberetningen til fellesrådet sendes bispedømmerådet så 
snart den foreligger (jfr. krav under rapporteringen for trosopplæringsmidler). 
 
Kontrolladgang og mulige sanksjoner 
Hamar bispedømmeråd og/eller Felles økonomienhet har adgang til å foreta 
nødvendig kontroll med at de tildelte midler nyttes i henhold til forutsetningene i dette 
tildelingsbrev. Dersom det i ettertid viser seg at tilskuddet ikke er benyttet til det gitte formål 
kan bispedømmerådet kreve deler eller hele beløpet tilbakebetalt. 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Freddy Knutsen e.f.  
stiftsdirektør Jon Arne Johansen Harby 
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