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Utlysning av restmidler og tilskuddsmidler for 2022 

Stavanger bispedømmeråd kunngjør med dette muligheten for å søke støtte til prosjekter i 
2022. Bispedømmerådet har tilgjengelige midler fra Opplysningsvesenets fond (OVF), fra 
tilskuddsmidler og fra mindreforbruk i eget budsjett, på grunn av særskilte forhold i 2021. 
Herfra er det til sammen cirka 2,3 millioner kroner som kan deles ut.  
 
Prosjektene skal ha et kirkelig formål. Både sokn, andre kirkelige aktører i bispedømmet og 
kristne organisasjoner kan søke. Musikere med eget organisasjonsnummer kan også søke 
om støtte til kirkemusikalske prosjekter.  
 
Bispedømmerådet ønsker seg særlig søknader innenfor disse satsingsområdene 

• Prosjekter som styrker menighetens dåpsarbeid 

• Kirkelig kommunikasjonsarbeid og digital kirke 

• Diakonale prosjekter, spesielt prosjekter rettet mot det flerkulturelle Norge.  

• Rekrutteringsprosjekter 

• Kirkemusikk og kultur 

• Trosopplæring 

• Tiltak som styrker menighetenes arbeid for ungdom og unge voksne.  
 
Bispedømmets strategi peker også på forkynnelse, bibelbruk, gudstjenesteliv, bønn, klima, 
åpne kirker og misjon som satsingsområder.  
 
Ca. 375 000 kroner av de utlyste midlene er forbeholdt trosopplæringsprosjekter. Her 
prioriteres søknader som retter seg mot:  

• Tilrettelegging for personer med særskilte behov, for å motivere til økt deltakelse i 
lokale trosopplæringstiltak. 

• Kompetansehevende tiltak  

• Tiltak som stimulerer til økt oppslutning om konfirmasjon 

• Utvikling av nytt materiell eller pedagogiske opplegg til bruk i menighetenes 
trosopplæringsarbeid. 

• Utvikling av tiltak for å styrke ungdomsfasen (13-18 år) i menighetenes 
trosopplæring. 

 
Alle søknader vurderes generelt etter den skisserte kvaliteten på prosjektet og verdien av 
sannsynlige resultater. Midlene kan ikke brukes som grunnlag for finansiering av 
eksisterende eller nye stillinger.  
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Bispedømmerådet vil vedta fordeling av midlene i sitt møte 4.-5. november. Midlene vil bli 
utbetalt som tilskudd i etterkant av bispedømmerådsmøtet, senest før årsskiftet. 
Tilskuddsbrev og oversikt over tildelt beløp blir lagt på bispedømmets nettsider når det er 
klart.  
 
Vær nøye med å oppgi rett tilskuddsmottaker, med kontonummer, organisasjonsnummer og 
rett navn på mottaker av den økonomiske støtten i søknaden.   
 
Tildelt støtte skal brukes i tråd med søknaden, i løpet av 2022. Innen 28. februar 2023 skal 
det sendes en kort rapport til bispedømmerådet om bruken av midlene. Rapporten skal 
inneholde 

• Hvilket prosjekt rapporten gjelder 

• Kontaktperson m/ kontaktinformasjon.  

• Kort beskrivelse av hva som ble gjennomført 

• Kort evaluering av resultatet, inkl. omtrentlig deltakerantall.  

• Kort beskrivelse av det økonomiske resultatet for prosjektet.  

• Kort vurdering av om prosjektet har gitt erfaringer menigheter vil kunne ha nytte av 
og forslag til hvordan dette kan legges til rette for.  

 
Nye ressurser og konsepter bør f.eks. deles på ressursbanken.kirken.no 
 
Midler som ikke er benyttet skal i betales tilbake til Stavanger bispedømmeråd, med mindre 
det innvilges utsettelse eller blir gjort avtale om å benytte dem til andre relevante formål. Ta i 
tilfelle kontakt med bispedømmekontoret.  
 
Søknadsfristen er fredag 8. oktober 2021. Vi ber om at alle som har mulighet benytter det 
vedlagte søknadsskjemaet i Excel-format. Utfylt søknadsskjema sendes til 
stavanger.bdr@kirken.no. Skjemaet kan suppleres med vedlegg dersom en ønsker å gi 
utfyllende opplysninger ut over det det er plass til i skjemaet.  
 
Det pleier være stor interesse for prosjektmidlene. Spørsmål bør fortrinnsvis stilles på e-
post, til avdelingsleder Geir Skårland: gs496@kirken.no. Svar på ofte stilte spørsmål legges 
på www.kirken.no/stavanger under fanen «for tilsette» og «prosjektmidler 2022».  
 
Vi håper på mange gode søknader!  
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Jorunn Kraft Vistnes, e.f.  
stiftsdirektør Geir Skårland 
 avdelingsleder menighetsutvikling 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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