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OVF 2012 Rapport for bruk av bevilgning  

 

Sammendrag  

Tildeling av midler fra Opplysningsvesenets fond til kirkelige formål ble behandlet på 

Kirkerådets møte i Oslo 15.-16. mars 2012, sak KR 6/12.  

 

Tildelingen fra Opplysningsvesenets fond består av tre hoveddeler:  

Fellestiltak for Den norske kirke, Kirkemøtets andel og bispedømmenes andel.  

 

Denne rapporten viser hvordan bevilgningen fra 2012 er brukt.  

 

Det er retningslinjer for disponering av tilskudd fra 2002 som ble benyttet i 2012 og alle 

henvisninger viser til dette regelverket. 

 

Forslag til vedtak  

Kirkerådet tar rapporten til orientering. 

 

 

 

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 

KR 46/13 
Oslo, 26.-27. september 2013 
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Saksorientering  

Kirkemøtet fastsatte på møtet 14. november 1997 (KM 12/97) med hjemmel i lov av 7. 

juni 1996 om Opplysningsvesenets fond retningslinjer for disponering av tilskudd fra 

Opplysningsvesenets fond til kirkelige formål. 

 

Fordelingsprinsippene er omtalt i retningslinjenes § 3: 

3.1 Ved tildeling av tilskudd skal det legges særlig vekt på tiltak i menighetene og 

felleskirkelige tiltak. 

3.2 Kirkerådets interne kostnader knyttet til disponeringen og oppfølgingen av den 

samlede tildelingen må ikke overstige 10 %. 

3.3 Den del av tilskuddet som stilles til disposisjon for utviklingstiltak i samarbeid med 

søsterkirkene er et felleskirkelig ansvar. Beregningsgrunnlaget for denne andelen skal 

være det samlede tilskudd etter at eventuelle pålegg fra departementet er trukket fra. 

3.4 Beregningsgrunnlaget for Kirkemøtets og bispedømmerådenes andel er den tildelte 

bevilgning, fratrukket omkostninger nevnt under pkt. 3.2 og 3.3 over. 

Kirkemøtet v/Kirkerådet bestemmer den faktiske anvendelse av den ene halvdelen av 

bevilgningen. Den andre halvdelen tildeles og disponeres av bispedømmerådene. 

 

Det er Kirkerådet og bispedømmerådene som er tilskuddsforvaltere for tildelingen fra 

OVF. Det betyr at det er Kirkerådet og bispedømmerådene som er ansvarlige for å gi 

rammene for tildelingene til tilskuddsmottakerne. Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd 

er tilskuddsmottakere som kan fordele til prosjekter innenfor de økonomiske rammer som 

er gitt fra Kirkerådet.  

 

Kirkerådet har ikke hatt utlysninger av midler til eksterne siden 2009. Dette har sin 

bakgrunn i de store reformene som er igangsatt av Kirkemøtet. Uten tilskudd fra  

Opplysningsvesenets fond hadde det ikke vært mulig å realisere disse siden de statlige 

rammene til Kirkerådet ikke inneholder midler til dette. 

 

De aller fleste mottakere har rapportert innen fristen. Manglende rapportering vil føre til 

at prosjektene ved neste tildeling ikke vil motta midler, eller få redusert sin tildeling.  

 

For mottakere betyr tilskudd fra OVF en viktig stimulans i arbeidet. Det gir muligheter 

for å arbeide med oppgaver og utfordringer som ikke lar seg løse innenfor ordinære 

driftsoppgaver. Prosjektmidler er viktig for å stimulere til utvikling og forsøk. De fleste 

tiltak skaper ringvirkninger i form av økt kompetanse og innsikt hos den enkelte 

målgruppe. For tiltak som er flerårige er det viktig at søkere kan forvente en betydelig 

grad av forutsigbarhet. 

 

De fleste søknadene er på større beløp enn det beløp som innvilges. Dette gjør at 

prosjektenes ambisjoner ofte må reduseres, fordi det er vanskelig å få til annen ekstern 

finansiering. Hvis prosjektene av den grunn ikke kommer i gang, blir midlene returnert. 

Dette skjer ikke ofte. 
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Prosjektmidlene er viktige. De betyr mye for alle som mottar midlene. Det er defor viktig 

at ordningen opprettholdes i fremtiden.   

 

Tilskuddet fra Opplysningsvesenets fond til felleskirkelige tiltak var på 25,5 mill kr, 

hvorav Kirkerådet fikk disponere 23,5 mill. kr og departementet 2, 0 mill kr. Av 

departementets ramme fikk Kirkerådet tildelt 1,5 mill kr i 2012 til arbeidet med 

eKirkebok.  Tilskuddet har ikke vært regulert de siste år. 

 

For øvrig henvises det til tabeller og informasjon i rapporten som følger vedlagt. 

Økonomiske/administrative konsekvenser  

Bevilgningen til Kirkerådet for 2012 var på kr 23 500 000. Etter korrigeringer for 

mindreforbruk i 2011 på kr 420 000, samt kr 1 500 000 til arbeidet med eKirkebok i 

ekstra bevilgning fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet ble ny tildeling 

kr 25 420 000.  

 

I 2012 er det regnskapsført kr 25 004 000. Dette gir et mindreforbruk på kr 416 000 som 

ble søkt overført til 2013. Dette har Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 

godkjent i brev av 8. mai d.å. Kirkerådet har dermed kr 23 916 00 til disposisjon i 2013. 

 

Når bevilgede midler ikke er utbetalt, kan det skyldes at prosjektet ikke er kommet i 

gang, slik at beløpet er returnert eller at utbetalingsanmodning kommer for sent i 

desember til å få utbetalingen med på det regnskapsåret midlene er bevilget. Det er et mål 

å holde dette beløpet så lavt som mulig slik at vi kan få full effekt av de midlene som 

stilles til disposisjon.  

 

Forslag til vedtak gir ingen ytterligere økonomiske eller administrative konsekvenser for 

de sentralkirkelige råd. 


