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Tildelingen fra Opplysningsvesenets fond består av tre hoveddeler:  

Fellestiltak, Kirkemøtets andel og bispedømmenes andel. Oppsettet i rapporten vil følge denne oppdelingen: 

Status pr 1.07.13 

 

Nøkkeltall:     

Samlet sum tildelt 

fra avkastning på 

OVF: 

1. Fellestiltak for Den 

norske kirke: Midler til 

økumeniske kontingenter, 

konferanseavgifter, 

delegasjonsutgifter, 

søsterkirkemidler og 

administrasjonsutgifter 

2.  Kirkemøtets andel: 
Midler til eksterne 

organisasjoner, interne 

prosjekter og 

pilotprosjekter 

3. Bispedømmenes 

andel: Midler til lokalt 

og regionalt arbeid og til 

misjons- eller 

internasjonal konsulent i 

bispedømmene 

23 500 000 8 673 900 7 413 050 7 413 050 

 

BEVILGNING 2012:       

1. Fellestiltak:    8 673 900 

a) Kirkerådet avsetter til økumeniske kontingenter (pålagt gjennom St.prp. nr. 1): 3 971 000 

b) Kirkerådet avsetter til generalforsamlinger og delegasjonsutgifter 500 000 

c) 10 % til søsterkirker, fordelt av Mellomkirkelig råd  1 902 900 

d) Administrasjonstilskudd    2 300 000 

 

2. Kirkemøtets andel      

Midler til eksterne organisasjoner og interne prosjekter  7 413 050 

a) Av Kirkemøtets andel avsetter Kirkerådet til Kirkerådets prosjekter      6 063 050 

b) Av Kirkemøtets andel avsetter Kirkerådet til prosjekter innenfor samisk 

kirkeliv    700 000 

c) Av Kirkemøtets andel avsetter Kirkerådet til eksterne prosjekter i henhold til   

saksutredning og de endringer som framkom i møtet                                                        650 000 

       

3. Bispedømmenes andel       

Midler til lokalt eksterne organisasjoner og interne prosjekter 7 413 050 

Sum bevilgning 2012     23 500 000 

Ubrukte midler 2011 overført til 2012                                                                                                        420 000  

Ny tildeling til eKirkebok fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet                               1 500 000  

Ny tildeling 2012       25 420 000 

KR 46.1/13 
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Ubrukte midler 2012 overført til 2013     416 000 

Regnskapsført i Kirkerådet 2012     25 004 000 
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Bakgrunn 
 

I det følgende gjennomgås bruken av midlene for 2012 etter vedtaket i Kirkerådet. 

 

 

DEL 1: FELLESTILTAK  
Fellestiltak omhandler: 1a) Kontingenter til økumeniske organisasjoner, 1b) Konferanseavgift og 

delegasjonsutgifter til generalforsamlinger i økumeniske organisasjoner, 1c) Utviklingstiltak til 

søsterkirker og 1d) Administrasjonstilskudd.  

 

1a) Kontingenter til økumeniske organisasjoner 

Etter pålegg i St. prp. nr 1 ble Den norske kirkes kontigenter til økumeniske organisasjoner dekket av 

den årlige ramme som tildeles som tilskudd fra OVF.   

 

Mottaker Formål Utbetalt 

beløp 

Rapportering 

Kirkenes Verdensråd Kontingent  1 530 000 Kontingenten er en betingelse for deltakelse 

i organisasjonen, og arbeidet følges løpende av 

sekretariatet og valgte representanter. 

Det Lutherske Verdensforbund Kontingent  1 525 000 Kontingenten er en betingelse for deltakelse 

i organisasjonen, og arbeidet følges løpende av 

sekretariatet og valgte representanter. 

Ecumenical Advocacy Alliance Kontingent  5 000 Kontingenten er en betingelse for deltakelse 

i organisasjonen, og arbeidet følges løpende av 

sekretariatet og valgte representanter. 

Konferansen av Europeiske 

kirker (KEK)  

Kontingent  335 000 Kontingenten er en betingelse for deltakelse 

i organisasjonen, og arbeidet følges løpende av 

sekretariatet og valgte representanter. 

Churches Commission on 

Migrants in Europe 

Kontingent  50 000 Kontingenten er en betingelse for deltakelse 

i organisasjonen, og arbeidet følges løpende av 

sekretariatet og valgte representanter. 

Menneskerettighetsfondet Kontingent 90 000 Den norske kirkes bidrag til fondet. Midlene går til drift. 

Leuenberg Kirkefellesskap Kontingent  40 000 Kontingenten er en betingelse for deltakelse 

i organisasjonen, og arbeidet følges løpende av 

sekretariatet og valgte representanter 

Kirkelig fredsplattform Kontingent 28 000 Kontingenten er en betingelse for deltakelse 

i organisasjonen, og arbeidet følges løpende av 

sekretariatet og valgte representanter 

Flyktningnettverket Kontingent 50 000 Kontingenten er en betingelse for deltakelse 

i organisasjonen, og arbeidet følges løpende av 

sekretariatet og valgte representanter. 

Norges Kristne Råd  Kontingent 318 000 Kontingenten er en betingelse for deltakelse 

i organisasjonen, og arbeidet følges løpende av 

sekretariatet og valgte representanter. 

Sum  3 971 000  
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1b) Konferanseavgift og delegasjonsutgift til Kirkenes Verdensråd  

Den norske kirke har et ansvar for å betale sin andel av konferanseavgiften og delegasjonsutgifter for 

generalforsamlingene i økumeniske organisasjoner, samt forberedelse og delegasjonsutgifter.  

Dette har tidligere vært dekket over Statsbudsjettet.  

Formål  Regnskap Rapportering 

Denne posten skal dekke Den norske kirkes utgifter til 

generalforsamlingene i KV, LVF, KEK og CPCE. 

Organisasjonene hadde/har sine neste generalforsamlinger slik: 

CPCE i 2012, KV og KEK i 2013 og LVF i 2017. For disse 

utgiftene har det vært en spareordning slik at belastningen på 

budsjettet ikke endrer seg så mye fra år til år. For 2012 ble det 

tildelt kr 425 000 samt kr 75 000 til nasjonale utgifter. 

500 000 Bevilgningen er benyttet som 

vedtatt. 

Sum  500 000   
 

1c) 10 % midler til søsterkirker (fordelt av Mellomkirkelig råd) 

Kirkemøtet 1997 vedtok at 10 % av bevilgningen skal tilfalle utviklingstiltak i samarbeid med søsterkirker  

(§ 3.2 i retningslinjer for OVF). Ut fra vedtak i KR (februar 2000) er det MKR som skal stå for tildelingen til disse 

tiltakene. Til sammen utgjorde denne summen kr 1 902 900, jfr. MKR sak 08/12.  

Program hos KV/LVF (50 %) 

Mottaker  Målsetting  Regnskap Rapportering 

Kirkenes 

Verdensråd og 

Konferansen av 

Europeiske kirker 

(KEK) 

Bidrag til KVs 

virksomhet 

475 725 Beløpet har blitt overført til KV. Det henvises til årsmelding fra 

Kirkenes Verdensråd. Midlene ble gitt i støtte til følgende 

programmer:  

1) Solidarity with indigenous people - global coordination 

(P2042A) kr 245 000.  

2) WCC and the Ecumenical Movement in the 21st century 

(YYP1) kr 49 000.  

3) Called to be the one church: (YP201) kr  84 000.  

4) Konferansen av Europeiske kirker (3. år av forskningsprosjekt 

om misjon i Europa) kr 53 000.  

5) Ecumenical Institute of Bossey kr 44 725. 

Det Lutherske 

Verdensforbund og 

Strasbourg 

Ecumennical 

Institute 

Bidrag til LVFs 

virksomhet  

475 725 Beløpet har blitt overført til LVF. Det henvises til årsmelding fra 

Det Lutherske Verdensforbund. Midlene ble gitt i støtte til 

følgende programmer:  

1) Tilskudd til "The LWF Foundation-Endowment Fund"  

kr. 215 725.  

2) Ecumenical Dialogue and Relations, PGS003 kr. 180 000.  

3) Institute for Ecumenical Research, Strasbourg. Utgifter til 

deltakelse fra kirkene i sør til det internasjonale økumeniske 

seminar kr. 80 000. 

    951 450     
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Drift- og prosjekttilskudd til søsterkirker Den norske kirke har formaliserte samarbeidstaler med. 

Mottaker  Målsetting  Regnskap Rapportering 

1. IECLB – Brasil Driftstilskudd 126 860 Driftstilskudd inngår i ordinær drift og rapporteres 

ikke. 

 

2. ELCSA – Den 

evangelisk lutherske 

kirke i det sørlige Afrika  

Driftstilskudd 126 860 Driftstilskudd inngår i ordinær drift og rapporteres 

ikke. 

3. ELCHJL - Jordan og 

det hellige land 

Driftstilskudd 126 860 Driftstilskudd inngår i ordinær drift og rapporteres 

ikke. 

 

4. EST Brasil – Escola 

Superior de Teologia er 

knyttet til IECLB  

Målsettingen er å styrke 

forståelsen for diakoni og 

praksis i IECLBs menigheter 

gjennom konkrete 

samarbeidsprosjekter som 

involverer både studenter og 

menigheter. Prosjektets 

målsetting er også på lengre 

sikt å kunne bruke erfaring til 

faglig utveksling med 

fakulteter i Norge, særlig på det 

diakonifaglige område.  

 

 

126 860 Rapport og regnskap er mottatt. 

 

Fakultetet har fulgt opp sine konkrete planer 

om en større satsing på flere diakonale 

prosjekter. Faglig forskning, undervisning og 

praksis skjer i samarbeid med kirken, 

menigheter lokalt og institusjoner. EST er 

allerede i ferd med å utvikle en egen 

diakonifaglig kompetanse, i fortsettelsen kan 

det være interessant å utforske muligheter for 

nærmere samarbeid med diakonale 

institusjoner i Norge. Det er ventet at fornyet 

søsterkirkeavtale blir underskrevet i 2013.    
 

5. ELCSA – Den 

evangelisk lutherske 

kirke i det sørlige Afrika  

Målsetting er å gjennomføre et 

opplegge for ledertreningskurs 

som rommer:  

A) Administrativ 

kompetansebygging med fokus 

på praktisk styre og 

organisasjonsledelse.  

B) Utvikling av 

lederskapsrollen med tanke på 

åndelig og samfunnsmessig 

veiledning og hyrdefunksjon. 

Målgrupper:  

a) Biskoper, generalsekretærer 

b) Neste generasjons ledere 

(proster, ungdomsledere o.a.)  

 

126 860 Rapport og regnskap er ikke mottatt.  

Det er sendt purring. 

  
 

6.  ELCJHL – Den 

evangelisk lutherske 

kirke i Jordan og Det 

hellige land  

Målsettingen er å få støtte til en 

kvinnekoordinatorstilling, som 

kan bidra til økt fokus på og 

arbeid blant kvinner i ELCJHL, 

både for kirken i sin helhet og 

lokalt.  

126 860 Rapport og regnskap er ikke mottatt.  

Det er sendt purring.  

Sum driftstilskudd og prosjekter 761 160   
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Bygging av vennskapsrelasjoner med søsterkirker 10 % 

Mottaker  Målsetting  Regnskap Rapportering 

Oslo Bygging av 

vennskapsrelasjoner 

med vennskapskirker 

     46 130 Oslo bispedømmeråd fikk i 2012 midler til søsterkirker. 

Midlene ble delvis brukt i 2012 til reise for besøk i 

Åpenbaringstidene fra Thailand. Resterende midler vil bli 

brukt i 2013 etter klarering med KR om overføring.  

Borg Bygging av 

vennskapsrelasjoner 

med vennskapskirker 

    46 130 Trøgstad menighet: Besøk fra Namibia (kr 10 000). 

Domkirken menighet: Besøk fra menigheter i Romania og 

Jerusalem (kr 16 130). 

Drøbak og Frogn menigheter: Studietur til Brasil  

(kr 10 000). 

Grenseaksjonen for Afrika: Yoyth at Kotebe 

Congregation (kr 10 000). 
Stavanger Bygging av 

vennskapsrelasjoner 

med vennskapskirker 

    40 370 Kr 26 000 har gått til tilskudd til Bridge Builders 

(forsoningsarbeid mellom Palestinere/Jøder, pengene har 

dekket reise for palestinske og jødiske ungdommer til 

Norge). Resten har gått til å dekke underskudd på besøk 

fra vårt vennskapsbispedømme i Sør Afrika i 2010. 

Nidaros Bygging av 

vennskapsrelasjoner 

med vennskapskirker 

    57 660 Åsen menighet: Besøk fra Tanzania (kr 20 000). 

Tempe og Leira menighet: Besøk fra Estland (kr 10 000). 

Nidaros bispedømmeråd: Etiopiabesøk til Olavfestdagene 

(kr 20 000) 

Nidaros bispedømmeråd: Ungdomsrådet til Etiopia  

( kr 6 660), jfr. side 23 der Nidaros bispedømmeråd har 

bevilget kr 23 340 av egne midler til dette reiseprosjektet.   

Sum til vennskapsrelasjoner 190 290   

Sum til søsterkirker 1 902 900   

 

1d) Administrasjonstilskudd 

Siden Kirkerådet har de administrative oppgaver og kostnader knyttet til forvaltning av ordningen ble det i 2012 

tatt ut kr 2 300 000 (under 10 % av tildelt beløp) i administrasjonsutgifter.  (Jfr. § 3.3. retningslinjer fra OVF). 

Mottaker  Målsetting  Regnskap Rapportering 

De 

sentralkirkelige 

råd 

Ivareta 

tilskuddsordningen 

 2 300 000 Forvaltningen av ordningen er blitt ivaretatt. Søknads- 

og rapporteringsskjemaer er blitt utarbeidet og 

sakspapirer og rapporter ble fremlagt for rådene innenfor 

tidsfristene. Kirkerådet har også ivaretatt alle rutiner i 

forhold til utbetaling og ivaretakelse av ordningen, både 

nasjonalt og for bispedømmene. 
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Del 2: Kirkemøtets andel: Midler til eksterne organisasjoner og interne prosjekter  

kr 7 413 050 
Retningslinjene for punkt 10 lyder:  

Den del av bevilgningen som Kirkemøtet skal bestemme anvendelsen av, fordeles av Kirkerådet. Det kan av denne 

bevilgningen tildeles midler til anvendelse for forskningsformål/større kirkelige pilotprosjekter, interne prosjekter 

relatert til satsingsområder, interne prosjekter av oppgaver av mer generell karakter (Del 2a og b), samt 

tidsavgrensede prosjekter i regi av landsomfattende råd og organisasjoner (Del 2c). 

 

Denne ble fordelt til Kirkerådets prosjekter med   kr 6 063 050 

Prosjekter i Samisk kirkeråd …………………..   kr    700 000 

Eksterne prosjekter …………………………….  kr     650 000      

Sum fordelt …………………………………….. kr  7 413 050 

 

Alle prosjektene under Kirkerådet og Samisk kirkeråd inngår i rapporteringen i KR sak 10/13: Årsrapport 2012 for 

de sentralkirkelige råd. Midlene har vært viktige for å gjennomføre satsingsområdene som Kirkemøtet/Kirkerådet 

har vedtatt. Nedenfor er fordelingen satt inn i en tabell som viser disponering pr satsingsområde, andel i %, antall 

prosjekter og tilskudd pr innvilget søknad. Oversikten viser at gudstjeneste er det feltet som har fått de største 

beløpene. Dette har sammenheng med gudstjenesteprosjektet og innføring av ny liturgi. Både gudstjenesteliv og 

diakoni er viktige satsingsområder som nyter godt av bevilgninger fra OVF. Under annet er det i 2012 og 2011 gitt 

bevilgninger til IKT satsingen i Den norske kirke og arbeidet med Kirke-stat spørsmålene. Det har vært en bevisst 

policy de siste årene å samle tilskuddet i større prosjekter.  

 

De enkelte prosjekter presenteres nedenfor og det er også gjort henvisning til de enkelte satsingsområdene:  

 
Satsingsområde Rapport beløp Andel i % Antall prosjekter Tilskudd pr prosjekt 

År: 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Diakoni 1 350 000 1 700 000 18,2 22,8 3 3 450 000 566 667 

Kirkemusikk og kultur 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 

Barn og unge 150 000 200 000 2,0 2,7 1 1 150 000 200 000 

Gudstjenesteliv 3 363 050 2 694 000 45,4 

36,2 1 1 

3 363 

050 2 694 000 

Samisk kirkeliv 700 000 700 000 9,4 9,4 6 7 116 667 100 000 

Annet 1 850 000 2 153 000 25,0 28,9 3 5 616 667 430 600 

Sum 

7 413 050 7 447 000 100,0 

100,

0 14 17 529 504 438 059 

 

 
Satsings-

område 

 Målsetting i søknad  Regnskap Rapportering 

 

Diakoni 

Diakonal satsing (P 108)  

(Jfr. årsplan 2012 pkt. 5.1) 

 

Det vil arbeides med oppfølging etter KM-

sak om Likeverd og inkludering. 

 

 

 

 

 

Samhandlingsreformen og lokalt 

samarbeid gir utfordringer innen flere felt 

250 000 Det henvises til KRs årsrapport 2012, kap 5 s. 20 

 

Sak om Likeverd, inkludering og tilrettelegging ble 

behandlet på Kirkemøtet, sak KM 9/12. Arbeidet 

med å utvikle hjelpemateriell for inkludering og 

tilrettelegging for mennesker med psykisk 

utviklingshemming er kommet langt. Likevel er det 

en stor utfordring å innarbeide dette perspektivet I 

ulike sammenhenger fordi denne tematikken mange 

steder blir oppfattet som noe som er på siden av det 

ordinære kirkelivsarbeidet. 

Samhandlingsreformen har inspirert til nytenkning 

på flere områder. 
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Satsings-

område 

 Målsetting i søknad  Regnskap Rapportering 

hvor det lokalt vil prøves ut ulike tiltak. 

Samarbeid med bispedømmenes 

diakonirådgivere er viktig. Oppfølging 

med tanke på flere diakonstillinger, 

eventuell med nytt opptrykk av 

diakonibrosjyre. Samarbeidsrådet for 

overgrepsproblematikk har egen 

handlingsplan som blir fulgt opp, blant 

annet med konferanse høsten 2012, med 

utvikling av kursmateriell og 

kompetansebygging ute i menighetene. 

Arbeidet har vært fulgt opp i samhandling med 

offentlige myndigheter for å formalisere samarbeidet 

kirke/helse og legge til rette for nye tiltak. Det har 

vært arbeidet med å prioritere diakonale tiltak.  

 

 

 

Diakoni 

Skaperverk og bærekraft (P 112)   

(Jfr. årsplan 2012 pkt. 5.3) 

 

Kirkemøtet 2008 (KM 5/08) vedtok å 

realisere den vedtatte reformen Skaperverk 

og bærekraft som et økumenisk 

samarbeidsprosjekt mellom Bispemøtet, 

Norges Kristne Råd, Kirkens Nødhjelp og 

Den norske kirke. Prosjektet bygger på det 

eksisterende arbeidet med miljø, forbruk 

og rettferd (KM 4/07). 

 

Målet med prosjektet er: 

-være sentrale pådrivere for og 

bidragsytere til bærekraftige samfunn 

lokalt, nasjonalt og globalt 

- bidra til å sikre en forpliktende, rettferdig 

og ambisiøs internasjonal klimaavtale, og 

en bred kirkelig - og folkelig oppslutning 

om denne  

- demonstrere et bevisst forhold til miljø, 

forbruk og rettferd  

- skape håp og framtidstro med ord og 

handling 

 

Det er definert et nytt delprosjekt fra 2012 

og finansiering av dette skjer sammen med 

Norges Kristne Råd og Kirkens Nødhjelp. 

450 000 Det vises til KRs årsrapport 2012, kap 5 s. 21. 

 

I prosjektet ble det ansatt en ny koordinator i 2012. 

 

Prosjektet og KRs innsats skjer i en rekke nettverk 

og pågående prosesser. Resultatene er vanskelige å 

måle, og arbeidet krever langsiktighet. Det kan 

tolkes som et tilbakeslag at to kurs for kirkelige 

miljøfyrtårnkonsulenter måtte avlyses pga. 

manglende påmeldinger. Samfunnsutviklingen går 

ikke nødvendigvis i retning av større gjennomslag 

for hensynet til klima og miljø. KMs behandling av 

sak KM 4/12 om revidert prosjektplan for 

skaperverk og bærekraft var derfor en god 

bekreftelse på at arbeidet har oppslutning og er 

viktig.   

 

  

 

 

Barn og 

unge 

Ungdom og Gudstjeneste, oppfølging av 

KM sak 5/09 om ”Myndig tru 

mangfaldige fellesskap, kyrkje 18-30) 

(Prosjekt 118) 
(Jfr. årsplan 2012 pkt. 2.7 ) 

Prosjektet skal følge opp KM-vedtak med 

bestilt oppfølging til KM 2013.  

 

Målet med tiltaket er: 

Utvikle strategi, bevissthet og kunnskap om 

hvordan være en livsnær og relevant kirke for 

unge voksne og skape økt deltakelse og 

engasjement. 

150 000 Det henvises til KRs Årsrapport kap 2 s. 15 

 
Nettartikler er kontinuerlig lagt ut på www.kirke18-

30.no.  

 

Forberedende saksdokument til Kirkemøtet 2013 har 

vært drøftet på UKM og i Kirkerådet. Det er avholdt 

møter med ulike fagmiljø for å dele erfaringer og for 

å få innspill til satsingen. 
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Satsings-

område 

 Målsetting i søknad  Regnskap Rapportering 

 

Guds-

tjeneste-

liv 

Reform av gudstjenestelivet (P 123).  

KM sak 2012  
(Jfr. årsplan 3.1.- 3.4 og 3.6) (Prosjekt 123) 

 

Målsetningen med prosjektet er: 

Å motivere og legge til rette for innføringen av 

gudstjenestereformen i menighetene og skape 

en god synergi mellom de pågående reformene 

i kirken. 

 

Utarbeide ny salmebok og koralmusikk slik at 

dette kan tas i bruk i menighetene til 1. søndag 

i advent 2013. 

 

Kr. 36 950 ble overført til prosjektet fra 2011 

slik at prosjektet hadde kr. 3 400 000 til 

disposisjon i 2012. 

 

 3 363 050  Det henvises til KRs Årsrapport kap 3 s. 16 

 

Gudstjenestefornyelse. Menighetene skulle 

utarbeide sin lokale grunnordning for gudstjenesteliv 

og få denne godkjent av biskopen. 72 prosent av 

menighetene kom i mål med dette innen årets 

utgang. Gudstjenestereformens idealer om mer 

involvering, stedlig forankring og fleksibilitet er 

dermed blitt virkelighet. Ut fra de rapporter 

Kirkerådet har mottatt, har menighetenes arbeid med 

å utvikle lokal grunnordning vært preget av gode, 

men arbeidskrevende lokale prosesser.  

Kirkerådets sekretariat har jevnlig bistått med å tolke 

regelverket og svare på ulike spørsmål om den nye 

gudstjenesteordningen. Kirkerådet har også bidratt 

til det landsomfattende kursholder-kurset som ble 

holdt med tanke på å lette innføringen av reformen.  

 

Liturgier. Tre liturgisaker har vært sendt på høring i 

2012: Liturgi for velsignelse av hus og hjem, 

Skråstola for diakoner og forslag til nye Dagens 

bønn (kollektbønner). De to første sakene ble vedtatt 

fremmet for Kirkemøtet 2013, mens Dagens bønn 

bearbeides videre med tanke på behandling på 

Kirkemøtet 2014.  

 

Salme- og koralbok. Arbeidet med å ferdigstille 

manus til ny salmebok og gjøre det klart til trykking 

har pågått med høy intensitet i hele 2012. 

Salmebokens første 899 numre ble vedtatt på 

Kirkemøtet 2012, mens 900-tallsnumrene (bibelske 

salmer og liturgiske melodier), samt bønnebok, ble 

godkjent i Kirkerådet etter læremessig vurdering i 

Bispemøtet. Arbeidet med ny salmebok er i rute.  

Arbeidet med ny koralbok har vært tett forbundet 

med utarbeiding av ny salmebok. 

Annet  Menighetsrettet utviklingsarbeid.  

( Jfr. årsplan 4.2.)  

Målet med prosjektet er: 

- å videreutvikle verktøy for 

menighetsutvikling i folkekirkekontekst. 

- utrede ordninger for menighetsdannelser 

på tvers av soknestrukturen 

 

Tiltakene er: 

1) Bearbeide og formidle erfaringene fra 

de ulike kirkefagreformene med henblikk 

på å tydeliggjøre læring for en helhetlig 

utvikling av menighetene.  

2) Utarbeide en rapport/artikkelsamling 

som ressursmateriale for lokal 

menighetsutvikling med planverktøyene 

som utgangspunkt.  

3) Følge opp prosjektet 

”Menighetsutvikling i folkekirken” ved 

MF.”   

300 000 1) I regi av prosjektet organisasjonsutvikling har det 

vært utviklet kurs og konferanser hvor helheten av 

de kirkelige reformer ble tematisert og bearbeidet. 

Opplegget bidrar til at lokale kirkeledere ser helhet i 

reformene og at den helhetlige ledelse av lokalt 

kirkeliv blir utviklet. 

 

2) og 3): Arbeidet skjer som en del av prosjektet på 

MF, Menighetsutvikling i folkekirken (MUV). 

Kirkerådet er i prosjektets styringsgruppe sammen 

med representanter fra KA og MF.  

 

Kirkerådet bidrar med en viss grunnfinansiering. 

Det er bidrag fra enkelte organisasjoner. 

Menighetene som deltar bidrar med en årlig avgift. 

MF, og også andre institusjoner vi samarbeider 

med, bidrar med arbeidskraft fra enkelte av sine 

ansatte. Dette gjelder blant annet personer som er 

mentorer for menigheter som er med i prosjektet. 

 

Medvirkende menigheter 

Menigheter som er delaktige i prosjektet med en 
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Satsings-

område 

 Målsetting i søknad  Regnskap Rapportering 

 "treårig reise" er spredt på flere ulike bispedømmer: 

•Bjørgvin bispedømme: Fem menigheter i Bergen-

regionen, fra 2011  

•Stavanger bispedømme: Fire menigheter i Karmøy 

prosti, fra 2011  

•Agder og Telemark bispedømme: Fire menigheter i 

Skien prosti, fra 2011 

•Oslo bispedømme: Ni menigheter, fra 2012  

•Nidaros bispedømme: Fire menigheter, fra 2012  

I tillegg var det ti menigheter i Møre og Tunsberg 

bispedømmer som var med i forsøksprosjektet 

2008-2011.  

Annet 
 

Utvikling av ny kirkeordning i Den 

norske kirke  

( Jfr. årsplan 1.1) (Prosjekt 172) 

Hovedmålet med prosjektet er å utarbeide 

forslag til en ny kirkeordning på grunnlag 

av tidligere vedtak i Kirkemøtet. 

 

Identifisere behov og premisser for arbeid 

med endret kirkelig organisering og legge 

til rette for en demokratisk prosess. 

 

Tiltakene er: 

1) Gjennomføre organisasjonsfaglige og 

jusfaglige delutredninger ihht KR-sak 

64/11. 

2) Starte arbeidet med en økonomisk-

administrativ konsekvensutredning av 

ulike forslag til ny kirkeordning. 

3) Invitere til og gjennomføre bred og åpen 

høring om fremtidig kirkelig organisering. 

4) Holde faglige høringsseminarer i 

bispedømmene. 

5) Opprettholde kontakt med 

arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgivere 

og andre. 

6) Oppdatere samlet framdriftsplan.  

7) Utarbeide sak om kirkeordning til KM 

2013. 
 

900 000 Det henvises til KRs Årsrapport hovedområde 1 s. 

12 

 

1) Fagseminarer om kirkerettslige spørsmål er 

gjennomført. Tema var blant annet forhold mellom 

arbeidsgiveransvar og virksomhet, 

organisasjonsmessige konsekvenser av 

løsningsforslag basert på prostiorganisering og 

organisasjonsteoretiske tilnærminger til arbeid med 

kirkeordning. 

 

2) Rammeavtaler utlyst som offentlig anskaffelse. 

Utarbeidelse av grunnlag for minikonkurranse 

påbegynt. 

 

3) Refleksjonsdokument utarbeidet og sendt ut til 

alle organer. Bred refleksjonsrunde i kirken er 

igangsatt. 

 

4) Invitasjoner sendt bispedømmekontorene. En 

rekke seminarer er gjennomført eller under 

planlegging. Det arbeides med å utarbeide oversikt 

over disse. 

 

5) Informasjonssamling for alle 

arbeidstakerorganisasjoner- og arbeidsgivere ble 

avholdt 1. februar. 

 

6) Framdriftsplan er ajourført. 

 

7) En prosjektorganisasjon med skrivegruppe for 

utarbeidelse av KR-/KM-saker er nedsatt.  

Annet 

 

Arbeide med IKT-strategi i Den norske 

kirke (Jfr. årsplan 1.1) (Prosjekt 173) 

 
Målet med prosjektet, som var nytt i 2010, 

er: 

1) Følge opp politisk eierskap til prosjektet 

”IKT i Kirken 2011- 2014”. 

2) Videreføre arbeidet med å skape politisk 

forståelse for nødvendigheten av offentlige 

investeringsmidler. 

3) Videreutvikle organisasjon og program 

for IKT i kirken. 

4) Gjennomføre programmet.  

650 000 

 

 

 

Det henvises til KRs Årsrapport 2012 hovedområde 

9 s. 29. 

 

Det har vært arbeidet sammen med KA om å 

følge opp IKT strategien for Den norske kirke.  

Kirkerådet har fått fullmakt fra Fornyings-, 

administrasjons- og kirkedepartementet på å gå 

inn som eier i et internt selskap, Kirkepartner 

som skal levere IKT-tjenester for hele Den 

norske kirke.  

 

Et omfattende arbeid for å skaffe en god 

leverandør av en ny nettplattform ble så godt 
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Satsings-

område 

 Målsetting i søknad  Regnskap Rapportering 

5)Deltakelse i eiergruppe, programstyre og 

programledelse.  

 

Strategiarbeidet finansieres av 

prosjektmidler fra Fornyings-, 

administrasjons- og kirkedepartementet, 

KA og bispedømmerådene. KRs andel 

utgjør kr. 650 000. 

som fullført. De første midlene til å følge opp 

dette ble bevilget i revidert nasjonalbudsjett i  

2013. 

 
 

  

Sum pilotprosjekter og KRs prosjekter 
 

6 063 050 

 

 

2 b) Prosjekter i regi av Samisk kirkeråd 

Kirkemøtet vedtok i 1993 at samisk kirkeliv skulle være et satsingsområde for bruk av OVF- 

midler. Samisk kirkeråds del av bevilgningene var i 2010 kr 700 000. Dette gikk til prosjekter og arbeid 

innen samisk kirkeliv.  

 

Det henvises til rapportering i Kirkerådets årsrapport hovedområde 8, side 27. 

):  
 2 c) Midler til organisasjoner 

Andre del av Kirkemøtes andel innbefatter oppgaver av mer generell karakter, samt tidsavgrensede 

prosjekter i regi av landsdekkende organisasjoner. For 2012 var det ikke utlyst nye prosjektmidler 

innenfor dette formål. 

): Midle 
Satsings-

område og 

mottaker 

Innhold/målsetning Regnskap Rapportering 

 

DIAKONI 

 
Stiftelsen 

Kirkens 

Ressurssenter 

mot vold og 

seksuelle 

overgrep. 

 

 

 

Diakoni: "Driftsstøtte".  

 
Driftsmidler til drift av 

senteret. 2012 var senterets 

19. driftsår og det ble 

innvilget driftsstøtte på kr 

650 000. 

 

 

 

650 000 

Rapport og regnskap er mottatt. Driftsinntektene i 2012 var 

på kr 3 821 000 og driftsutgifter på kr 3 686 000, et resultat 

på kr 135 000 før finansinntekter. Bispedømmerådene har 

støttet senteret med til sammen kr. 130 000 i 2012, jfr. OVF 

bevilgninger under bispedømmerådene. 

 

Ved utgangen av 2012 var det 4 ansatte (=3,55 årsverk) mot 

5,5 årsverk i 2010.  

 

Driftsstøtten fra OVF er avgjørende for tilbudet som senteret 

kan gi. Det er et krevende og omfattende arbeid med å 

forebygge, håndtere og bearbeide overgrep som utføres. 

 

I 2012 ble det utarbeidet en ny langtidsplan for 2013-2015. 

Visjonen er: Kirkelige miljøer i Norge sammen i kampen 

mot vold og seksuelle overgrep. 

 

Senteret ønsker å fortsette å være en selvstendig virksomhet 

som skal realisere de mål og ambisjoner som kirkelige miljø 

i Norge trenger for å møte utfordringene i overgrepsfeltet. 

Det er fortsatt stort behov for senterets tjenester.  

Det henvises til www.kirkensressurssenter.no 

  

SUM utbetalt  

 

650 000 

 

 

http://www.kirkensressurssenter.no/
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Del 3: BISPEDØMMERÅDENES ANDEL                                                     kr 7 413 050 

FORDELING AV PROSJEKTMIDLER 

I denne del av rapporten følger en oversikt over alle 11 bispedømmerådenes fordeling og bruk av OVF midler. 

Rapporten baserer seg på de tildelinger som ble bevilget i 2012 og rapportering og oppfølging av det enkelte prosjekt. 

I tabellen nedenfor er fordelingen satt opp etter Kirkemøtets satsingsområder.  

 

Midlene er tildelt menigheter, organisasjoner i bispedømmerådene eller brukt internt i de ulike bispedømmeråd. 

Bispedømmerådene har ulik policy og praksis når midlene blir fordelt. Noen konsentrerer tildelingen ved å velge ut 

noen få større prosjekter, mens andre benytter midlene til flere tilskuddsmottakere. Denne praksis har vært utviklet 

over tid. Noen prosjekter er ettårige og noen treårige. Rapporten følger samme mal som tidligere.  

 

Tabellen nedenfor viser en samlet oversikt over tildeling mellom satsingsområdene og andre prosjekter av mer 

generell karakter, ut fra den samlede bevilgning fra avkastningen i OVF til fordeling av bispedømmenes 

bevilgninger. Det er store er store variasjoner i bruken av midlene mellom  de ulike bispedømmene.  

 

Tabellen nedenfor inneholder også tall for støtte til misjonskonsulenter i SMM arbeidet i bispedømmerådene. Fem av   

bispedømmerådene har beregnet administrasjonsgodtgjørelse. Hvert bispedømmeråd ble tildelt kr 100 000 i 

øremerkede midler til SMM både i 2011 og 2012.  

 

Fordelingen på satsingsområdene og antall prosjekter fordeler seg nokså jevnt fra år til år. Antall prosjekter som fikk 

tildelt midler i år er økt i forhold til i 2011. 

 

Av tildelingen til bispedømmerådene ble det i 2012 brukt 50 % (47,5 % i 2011) på interne prosjekter i regi av 

bispedømmerådene, mens eksterne søkere mottok 47,4 % og 2,6 % ble brukt på administrasjon.  I 2011 var 

bevilgningen til eksterne prosjekter på 52 %, mens andelen til interne utgjorde 47 %. 3 % ble brukt til administrasjon. 

Fordelingen og antall prosjekter som får støtte er forholdsvis stabil fra år til år. Barn og unge er det satsingsområdet 

som det er bevilget mest midler til, tett fulgt av diakoni. Begge disse satsingsområdene er blitt tildelt omtrent 

halvdelen av midlene til sammen.  Gjennomsnitt tilskudd pr prosjekt var omlag kr 29 765 i 2012 mot kr. 34 056 i 

2011. jfr. sumlinje I. For mer detaljert bruk i de enkelte bispedømmerådene henvises til rapportene for hvert enkelt 

bispedømme som følger på de neste sidene. 
 

Satsingsområde Rapport beløp Andel i % Antall prosjekter Tilskudd pr prosjekt 

År: 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Diakoni 1 834 610 1 460 900 24,7 19,9 50 39 36 689 37 459 

Kirkemusikk og kultur 902 500 1095500 12,2 14,9 45 39 20 056 28 090 

Barn og unge 1 824 600 1 980 676 24,6 27,0 72 70 25 342 28 295 

Gudstjenesteliv 1 030 750 981 424 13,9 13,4 28 22 36 813 44 610 

Samisk kirkeliv 83 000 30 000 1,1 0,4 4 1 20 750 30 000 

Annet 337 190 513 500 4,5 7,0 3 7 112 397 73 357 

Sum I 6 012 650 6 062 000 81,1 82,6 202 178 29 765 34 056 

SMM 1 229 000 1 089 500 16,6 14,8 11 11 111 727 99 045 

Administrasjon 171 400 190 500 2,3 2,6 5 5 34 280 38 100 

Sum totalt 7 413 050 7 342 000 100,0 100,0 218 194 34 004 37 845 

 

Alle bispedømmeråd får tildelt midler fra MKR til bygging av vennskapsrelasjoner en gang hvert tredje år. 

I 2012 ble midlene tildelt Oslo, Borg, Stavanger og Nidaros bispedømmeråd. Rapport for bruk av disse 

midlene er satt i opp i tabellen på side 5. Antall prosjekt fra Tunsberg bispedømmeråd mangler foreløpig i 

tabellen for 2012. Rapporter fra de enkelte bispedømmeråd følger som eget vedlegg. 
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Oslo bispedømme 

Tildeling fra KR til fordeling   511 350 

Tildeling fra KR til misjonskonsulent       100 000 

Sum bevilget i sak KR 6/12       611 350 

       

Bispedømmerådets vurdering av årets tildeling  

Oslo bispedømmeråd fikk i 2012 tildeling over OVF på kr 511 350 og 100 000 til misjonsrådgiver. Dette var en liten oppgang fra 2010 da 2011 da 

tildelingen var på kr 525 000. Oslo bispedømme mottok 23 søknader, hvorav hovedtyngden lå på søknader til diakon og barn  

og unge. Oslo bispedømmeråd tar utgangspunkt i Den norske kirkes satsningsområder for tildeling av OVF- midler. Følgende  

andre kriterier ble lagt til grunn: 1) Igangsatte treårige prosjekter videreføres. 2) Det tas hensyn til tidligere tildelinger, det vil si  

at menigheter som aldri har fått tildeling vil stå høyt på listen. 3) Når det gjelder nye prosjekter, tas det hensyn til overførings- 

verdi og pionertiltak 4) det tas hensyn til overordnede styringssignaler. Oslo bispedømmeråd har vedtatt å prioritere Kirkens  

ressurssenter og prosjekter som er initiert gjennom Gud i storby prosjektet frem til 2013. Videre har bispedømmerådet vedtatt å 

bevilge OVF midler til prosjektet «Påske & Pasjon». Oslo bispedømme har hatt en gradvis nedgang av antall søknader til  

Opplysningsvesenets fond frem til 2010 da antall søknader gikk opp igjen og har holdt seg stabilt mellom 23 til 26 søknader.  

Vi ser allikevel at søknadssummen ligger laver enn tildelingssummen. 
 

Kirkerådets satsingsområder         

Satsingsområde Beløp 

Antall 

innvilget Prosjekter med rapportert regnskapstall 

Diakoni 225 000 4 

Kirkens ressurssenter: Driftsstøtte (kr 40 000). 

Kirkelig dialogsenter: Driftsstøtte (kr 115 000). 

Menighetene i Østre Aker: Fyrtårnskonsert «Mye å gi» (kr. 50 000). 

Bøler menighet: «Kulturvennskap» (kr. 20 000). 

Kirkemusikk og 

kultur 
140 000 3 

KULT v/Oslo bispedømmeråd: Prosjektet Påske & Pasjon (kr. 100 000). 

Bakkehaugen menighet: Filmkvelder i kirkerommet (kr. 10 000). 

Kunstner Liv Marie Skaare Baden: Forestillingen Bach for barn (kr. 30 000). 

Barn og unge 90 000 4 

Tonsen menighet: Ledertrening med Taizé (kr 20 000).  

Ungdomsarbeidet Yes: Yes-kvelder for ungdom (kr 30 000). 

Oslo bispedømmeråd: gateprest for ungdom – div prosjekter (kr 10 000). 

Samarbeidsenheten Grorud: Ten Sing festival (kr 30 000). 

Gudstjenesteliv 15 000 1 Blindern KFUM-KFUK: Unge Voksne gudstjenester (kr. 15 000). 

Annet 141 350 2 
Oslo bispedømmeråd: Misjonskonsulent (kr 100.000) 

Oslo bispedømmeråd: Administrasjonsutgifter (kr 41 350).  

 611 350 14     

Type tilskuddsmottakere      

Satsingsområde Menighet/Fellesråd Organisasjon Bispedømmeråd  Sum   

Diakoni 2 2 0 4   

Kirkemusikk og kultur 1 2 0 3   

Barn og unge 2 1 1 4   

Gudstjenesteliv 0 1 0 1   

Annet 0 0 2 2   

 Sum 5 6 3 14   

       

Samlet utgjør dette for bispedømmet  

Administrasjonstilskudd         41 350 

Interne prosjekter (inkludert SMM-rådgiver)  210 000 

Eksterne prosjekter         360 000 

Sum      611 350 
Oslo bispedømmeråd fikk i tillegg tildelt kr. 46 130 fra MKR til bygging av vennskapsrelasjoner med søsterkirker. Oversikt over 

bruken av dette tilskuddet finnes på side 5 i rapporten. 
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Borg bispedømme 

Tildeling fra KR til fordeling       599 750 

Tildeling fra KR til misjonskonsulent  100 000 

Sum bevilget i sak KR 06/12       699 750 

       

Bispedømmerådets vurdering av årets tildeling  

Det er ingen tvil om at OVF-midlene fyller et behov hos menighetene og andre enheter i bispedømmet, og 

at mulighetene til å søke om prosjektmidler inspirerer menighetene til å sette i gang nysatsinger og tenke litt 

større. Særlig i skjæringsfeltet unge/gudstjenester/musikk er det mye godt og kreativt arbeid på gang. 

Generelt ser det ut til at midlene for 2012 er blitt brukt slik det er skissert i søknadene. I 2012-tildelingen er 

langt større summer gått til nyskapende prosjekter enn til drift i forhold til tidligere år, og det ser også ut til 

at pengene faktisk er brukt til innhenting av kompetanse og innkjøp av nødvendig utstyr, ikke til løpende 

driftskostnader.  
      

 

Kirkerådets satsingsområder         

Satsingsområde Beløp 

Antall 

innvilget Prosjekter med rapportert regnskapstall 

Diakoni 300 000 1 Borg bispedømmeråd – diakonirådgiver (kr 300 000) 

Kirkemusikk og 

kultur 
114 000 4 

Fredrikstad fellesråd: Møtested Kirken (kr. 14 000). 

Hovin menighet: Kafekonserter (kr. 25 000). 

Ung Kirkesang i Borg: Norbusang-festivalen (kr. 50 000) 

Drøbak/Frogn menighet: Advents- og påskefestivaler (kr 25 000) 

Barn og unge 95 750 3 

Borg bispedømmeråd: Ungdomsdeltakelse i gudstjenesteliv (kr 30 000) 

Enebakk menighet: Ledertrening (kr 50 000). 

Borg bispedømmeråd – konfirmantbrosjyre (kr 15 750) 

Gudstjenesteliv 90 000 4 

Fjellhamar menighet: Bandgudstjenester (kr. 25 000). 

Mari menighet: Ungdomsmesser (kr. 25 000). 

KIA: Flerkulturell i gudstjeneste og konfirmantarbeid (kr. 30 000). 

Ås menighet: Involvering av yngre mennesker i gudstjenestene (kr 10 000). 

Annet 100 000 1 Borg BDR (Misjonskonsulent kr 100 000) 

Sum 699 750  13     

 

Type tilskuddsmottakere      

Satsingsområde Menighet/Fellesråd Organisasjon Bispedømmeråd  Sum   

Diakoni 0 0 1 1   

Kirkemusikk og 

kultur 3 1 0 4   

Barn og unge 1 0 2 3   

Gudstjenesteliv 3 0 1 4   

Annet 0 0 1 1   

Sum   7 1 5 13   

       

Samlet utgjør dette for bispedømmet    

Administrasjonstilskudd         0 

Interne prosjekter (inkludert SMM-rådgiver)  415 750 

Eksterne prosjekter         284 000 

Sum     699 750 
Borg bispedømmeråd fikk i tillegg tildelt kr. 46 130 fra MKR til bygging av vennskapsrelasjoner med søsterkirker. Oversikt over 

bruken av dette tilskuddet finnes på side 5 i rapporten. 
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Hamar bispedømme 

Tildeling fra KR til fordeling       681 800 

Tildeling fra KR til misjonskonsulent  100 000 

Sum bevilget i sak KR 6/12       781 800 

       

Bispedømmerådets vurdering av årets tildeling    
Midlene anses viktige for aktivitetsnivået i Hamar bispedømme.  

 

Hovedtyngden av tildelingen foretas innenfor satsingsområdet barn og unge. I tillegg til konfirmantsamlinger og ledertrening for 

ungdom, inkluderer dette lønnsmidler til ungdomskonsulent, aktivitet for ungdomsrådet og tilskudd til prosjekt i regi av Hedmark 

og Oppland krets av KFUK/M. Videre benyttes noen av midlene til å bygge opp en diakonistilling i et fellesområde, noe til 

kompetanseutvikling for kantorer og noe til internasjonalt arbeid.  

 

Det andre store satsingsområdet er gudstjenesteliv, hvorav det meste av midlene benyttes til kompetanseheving og samhandling i 

utviklingen av ny liturgi i den lokale kirke. Midlene har gitt rom for å legge til rette for at gudstjenestereformen skal bli en suksess. 

Kirkerådets satsingsområder         

Satsingsområde Beløp 

Antall 

innvilget Prosjekter med rapportert regnskapstall 

Diakoni 15 000 1 Sør-Østerdal prosti: Diakon i Stor-Elvdal (kr 15 000)  

Kirkemusikk og 

kultur 
5 000 1 

Nord-Gudbrandsdal prosti: Kompetanseutvikling for organister (kr. 5 000) 

Barn og unge 395 000 12 

Hamar BDR: Ung i kirken, lønnsmidler (kr. 270 000) 

Hedmark og Oppland KFUK-KFUM: Ledersamling og konsert (kr 20 000) 

Hamar domprosti: Ledertrening for ungdom (kr. 15 000) 

Toten prosti: Ledertrening for ungdom, Gjøvik (kr. 7 500) 

Toten prosti: Konfirmantforum for Vestre og Østre Toten (kr. 7 500) 

Nord-Østerdal prosti: Trosopplæring: Lys Våken (kr 5 000) 

Nord-Østerdal prosti: Trosopplæring: Tårnagentene (kr 5 000) 

Nord-Gudbrandsdal prosti: Samling ungdomsledere Bjorli (kr. 5 000) 

Sør-Gudbrandsdal prosti: Ledersamling for ungdom (kr. 15 000) 

Ringsaker prosti: Konfirmantsamarbeidet i Ringsaker - aktivitetsdag (kr 15 000) 

Solør prosti: Konfirmantnatt i Kongsvinger (kr 15 000) 

Vinger og Odal prosti: Konfirmantnatt i Kongsvinger (kr 15 000) 

Gudstjenesteliv 200 000 5 

Valdres prosti: Kreativ strek, Fagernes (kr. 15 000) 

Hamar BDR: Gudstjenestereformen (kr.160 000) 

Nord-Gudbrandsdal prosti: Nye lokale grunnordninger, kompetanseheving (kr. 

5 000) 

Hadeland og Land prosti: Profilering av ny liturgi (kr. 15 000) 

Nord-Østerdal prosti: Nye lokale grunnordninger, kompetanseheving (kr. 5 000) 

Annet 164 800 3 

Hamar bispedømmeråd : Internasjonal satsing (kr 20 000),  

Hamar bispedømmeråd : Dekning administrasjonskostnader (kr 44 800)  

Hamar bispedømmeråd : Misjonskonsulent (kr 100 000) 

Sum 781 800 22  

 

Type tilskuddsmottakere      

Satsingsområde Menighet/Fellesråd Organisasjon Bispedømmeråd  Sum   

Diakoni 0 0  1 1   

Kirkemusikk og kultur 0 0 1 1   

Barn og unge 0 1 11 12   

Gudstjenesteliv 0 0  5 5   

Annet 0 0 3 3   

 Sum  0 1 21 22   
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Samlet utgjør dette for bispedømmet        

Administrasjonstilskudd  44 800 

Interne prosjekter (inkludert SMM-rådgiver)     717 000 

Eksterne prosjekter         20 000 

Sum      781 800 

 

 

 

Tunsberg bispedømme     

Tildeling fra KR til fordeling       561 850 

Tildeling fra KR til misjonskonsulent       100.000 

Sum bevilget i sak KR 06/12      661 850 

       

Bispedømmerådets vurdering av årets tildeling      
Ved tildelingen i 2012 ble dette resultatet i Tunsberg: Diakoni: 9 prosjekt – kr. 95.000,-. Kirkemusikk og kultur: 14 prosjekt – 

kr. 212.000,-. Barn og unge: 10 prosjekt – kr. 154.850,-. Gudstjenesteliv: 4 prosjekt – kr. 100.000,- og Annet (Misjonsrådgiver) 

kr. 100.000,-. Fordelingen gjenspeiler at Diakoni-sektoren i Tunsberg i tillegg til OVF-midler kan søke midler fra Anders Jahres 

stiftelse som bispedømmet forvalter. Innenfor Barn og unge gis det i liten grad midler til de som er tildelt statlige 

trosopplæringsmidler. At tildelingen til Kirkemusikk og kultur ble så stor i 2012 har sammenheng med økt aktivitet på dette 

området og økt bevissthet om å søke støtte fra ulike kilder. Ut fra rapportene fra prosjektene er vår vurdering at de blir brukt til 

de formål de er tiltenkt. Bispedømmerådet i Tunsberg vedtok på sitt møte 8. oktober 2012 en mindre revisjon av de lokale 

retningslinjene for tildeling av OVF-midlene. Bispedømmerådet ønsket å få fram noen få større prosjekt og ellers ha en mer fast 

gradering av tildelingssummene. 

 

Kirkerådets satsingsområder         

Satsings-

område Beløp 

Antall 

innvilget Prosjekter med rapportert regnskapstall 

Diakoni 95 000 9 

Tunsberg bispedømmeråd: Diakonal kulturvirksomhet for eldre (kr. 10 000). 

Åssiden menighet: «Vår menighet, et internasjonalt fellesskap (kr 27 000). 

KIA region Øst: Styrke og videreutvikle interkulturelt arbeid i regionen (kr. 10 000). 

Stiftelsen Kirkens ressurssenter - driftstilskudd (kr 10 000) 

Quasimodo Ungdomskafe: Risikoutsatt ungdom i Tønsberg området (kr 8 000). 

Ål fellesråd: Integrering i lokalsamfunnet (kr 6 000).  

Lardal fellesråd: Ungdom og livsmestring (kr 5 000). 

Act-Nærnes: Demokrati/diakonistudie - Hjelpe etiopisk ungdom (kr 10 000). 

Modum fellesråd: Internasjonal lørdag i samarbeid med flyktninghjelp m.fl. (kr 9 000). 

Kirkemusikk 

og kultur 
212 000 14 

Tunsberg bispedømmeråd: Nasjonal konferanse «Visuell kunst» (kr 25 000) 

Tunsberg bispedømmeråd: Kirkelig arrangement under Middelalder festivalen (kr 

20 000). 

Tunsberg bispedømmeråd: Fagdag for kirkemusikere og kantorer (kr 15 000). 

Tunsberg bispedømmeråd: «Prosjekt det åpne rommet». Stimulere frem nye uttrykk til 

bruk i kirken (kr 20 000). 

Berg menighet: Barn & kvinneforum (kr 15 000). 

Horten menighet: Kirkemusikkfestival i Horten (kr 20 000). 

Ål fellesråd: Gi kirken plass i Leveld kunstnartun (kr 10 000). 

Ål fellesråd: CD-innspilling – Folkemusikkmesse (kr 15 000). 

Røyken fellesråd: «Musikk i Slemmestad». Konsert- kulturtiltak (kr 5 000). 

Larvik menighet: Musikk i Larvik kirke - breddetiltak (kr 15 000). 

Hole fellesråd: Jørgen Moe: 200-års jubileum (kr 18 000). 

Lierskogen kulturkirke: Programutvikling (kr 5 000). 

St. Hallvardspillet 2012: Utvikling av kirkespill (kr 14 000). 

Drammen og omegn tros- og livssynsforum: Oppbygging av festival (kr 15 000).  
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Kirkerådets satsingsområder         

Satsings-

område Beløp 

Antall 

innvilget Prosjekter med rapportert regnskapstall 

Barn og unge 154 850 10 

Tunsberg bispedømmeråd: Ungdommens bispedømmemøte (kr 40 000).  

Tunsberg bispedømmeråd: Konfirmant 2013 (kr 40 000). 

Tunsberg bispedømmeråd: Fagsamling kateketer m.fl. (kr 20 000). 

Ringerike Tensing: Tensing Revy (kr 9 850). 

Den norske Israelsmisjon – Bridge Builders konfirmantopplegg 2012 (kr 5 000). 

Søndre Slagen menighet: Åpent klubbtilbud for ungdom 13-18 år (kr 5 000). 

Røyken fellesråd: «Kjempeshow». Trosopplæringstiltak (kr 5 000). 

Vestfold og Telemark KFUK-KFUM: Barnefestival (kr 5 000). 

Vestfold og Telemark KFUK-KFUM: SPIRO. Vinterfestival (kr 5 000). 

Re fellesråd: Ungdomsklubb på Revetal (kr 20 000).  

Gudstjeneste-

liv 
100 000  4 

Tunsberg bispedømmeråd: Gudstjeneste for studenter og andre ungdommer (kr 20 000). 

Tunsberg bispedømmeråd: Gudstjenestereformen (kr 50 000). 

Nanset menighet: Menighetsutvikling (kr 15 000). 

Tunsberg bispedømmeråd: Kirken i møte med nyreligiøsiteten (kr 15 000).  

Annet 100 000 1 Tunsberg bispedømmeråd: Misjonskonsulent (kr 100.000)  

Sum 

 

661 850 38  

 

Typer tilskuddsmottakere pr prosjekt       

Satsingsområde Menighet/Fellesråd Organisasjon Bispedømmeråd  Sum   

Diakoni 4 4 1 9   

Kirkemusikk og kultur 8 2 4 14   

Barn og unge 3 4 3 10   

Gudstjenesteliv 1 0 3 4   

Annet 0 0 1 1   

 Sum 16 10 12 38 
 
  

       

Samlet utgjør dette for bispedømmet         

Administrasjonstilskudd         0 

Interne prosjekter (inkludert SMM-rådgiver)     283 850 

Eksterne prosjekter         378 000 

Sum      661 850 

 

 

 

 

Agder og Telemark bispedømme 
Tildeling fra KR til fordeling 631 300 

Tildeling fra KR til misjonskonsulent  100 000 

Sum bevilget i sak KR 6/12  

  731 300 

       

Bispedømmerådets vurdering av årets tildeling  
Menighetene fikk informasjon fra Bispedømmekontoret både via mail til alle menighetskontor, hjemmeside og 

generell informasjon.  Rådgivning er gitt fra flere av rådgiverne ved kontoret til søkere, blant annet har 

kulturrådgiver og diakonirådgiver vært involvert her.  
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Vi har mottatt 42 søknader i 2012. Opplever at økt informasjon og bedre plassert informasjon har fått antall søknader 

til å øke. Dette synes vi er bra.  Størrelsen på tildelt sum er omtrent som tidligere år. Det er utfordrende å prioritere 

disse midler mellom mange gode søknader, og mange søknader som ønsker omtrent hele tildelingen alene jfr. 

søknadsstørrelse. Arbeid med prioritering av søknader er gjort i team av kirkelivsavdeling ved Agder og Telemark 

bispedømme. Vi opplever at disse midlene er viktige startmidler og igangsettere for mange gode prosjekter i 

menighetene. Det er flere søkere som sier at det er vanskelig å sette prioritert saksområde på søknad i og med 

søknader ofte har element av for eksempel diakoni og ungdom i seg.   

 

Foruten generell informasjon som inneholder opplysning om rapport, er det i tildelingsbrevet/vedtaksbrevet vi 

sender ut etter bispedømmerådsbehandling presisert om rapportkrav. Det er gjort følgende overføringer fra 2011 til 

2012. Grimstad menighet hadde ikke brukt kr 6.434 og Kirkens bymisjon Kristiansand hadde ubrukt 7244. Disse 

summene er regnet inn i fordeling for 2012. 
 

 

Kirkerådets satsingsområder  

Satsingsområde Beløp 

Antall 

innvilget Prosjekter med rapportert regnskapstall 

Diakoni 178 800 4 

Aust Nedenes prosti: Prostidiakon (kr. 100 000). 

KIA sør: Samprosjekt mellom KIA og menigheter i Skien (kr. 10 000). 

Grimstad menighet: Ungdomsdiakon (kr. 18 800). 

Agder og Telemark bispedømmeråd: Level samliv (kr 50 000). 

Kirkemusikk og 

kultur 
49 500 3 

Agder og Telemark bispedømmeråd: Seminar Orgel for alle (kr. 20 000).  

Mai Britt og Kjell Frigstad: Konsertserie i bispedømmerådet (kr. 14 500). Grindheim 

menighet: Utarbeidelse av katalog om kirken (kr. 15 000).  

Barn og unge 403 000 7 

NKSS: Kvitsund prosjektet, Ungdom hjelper ungdom (kr 40 000). 

Lyngdal menighet: Gjennomføring av MILK, ledertrening for ungdom (kr 6 000). 

Aust Nedenes prosti: Ungdomsprest i Holt prestegjeld (kr. 30 000). 

Farsund menighet: Satsing på trosopplæring og ungdomsarbeid (kr. 30 000). 

Agder og Telemark bispedømme: Ungdomskonsulent (kr 175 000). 

Konfirmantbrosjyre (kr 40.000) og Drift av Roadservice team 2011 (kr 82 000). 

Gudstjenesteliv 0 0  

Annet 100 000 1 
Agder og Telemark bispedømme: Driftsstøtte misjonskonsulent SMM  

( kr 100 000) 

Sum 731 300 15  

       

Type tilskuddsmottakere      

Satsingsområde Menighet/fellesråd Organisasjon Bispedømmeråd  Sum   

Diakoni 2 2 0 4   

Kirkemusikk og kultur 1 1 1 3   

Barn og unge 3 1 3 7   

Gudstjenesteliv 0 0 0 0   

Annet 0 0 1 1   

 Sum  6 4 5 15   

       

Samlet utgjør dette for bispedømmet         

Administrasjonstilskudd    0 

Interne prosjekter (inkludert SMM-rådgiver)    417 000 

Eksterne prosjekter        314 300 

Sum      731 300 
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Stavanger bispedømme 

Tildeling fra KR til fordeling       460 850 

Tildeling fra KR til misjonskonsulent       100 000 

Sum bevilget i sak KR 06/12        560 850 

       

Bispedømmerådets vurdering av årets tildeling     

Totalt søkerbeløp er langt høyere enn tildelt beløp, noe som fører til at flere gode søknader må avslås. Tilskuddene 

som er innvilget ligger i mange tilfeller langt lavere enn beløpene det er søkt om, noe som gjør at flere av prosjektene 

som får støtte ikke kan gjennomføres fullt ut slik de var tenkt fra søkerens side. Bispedømmerådet har bevisst valgt å 

bruke en betydelig andel av midlene til finansiering av 50 % informasjonsrådgiver. Det er ikke midler til å finansiere 

en slik viktig stilling over ordinære driftsbudsjett. 

 

Tilskudd i kategorien "barn og unge" har i hovedsak gått til ulike mindre prosjekter i menigheter som enda ikke er 

med i trosopplæringsreformen. Disse midlene har bidratt til å starte opp ulike tiltak og bøte på i ventetiden før 

innføring av reformen. I tillegg har vi støttet et ledertreningsopplegg for fjorårskonfirmanter. I 2012 har mange små 

prosjekt blitt tilgodesett med midler, i 2013 vil vi prøve å konsentrere tilskuddene om noen færre prosjekter. 

Kirkerådets satsingsområder         

Satsingsområde Beløp 

Antall 

innvilget Prosjekter med rapportert regnskapstall 

Diakoni 60 000 6 

Strand fellesråd: Prosjektlønn for oppfølging av samhandlingsreformen (kr 10 000). 

Domkirken menighet: Nattåpen kirke (kr 7 000). 

Kirkens SOS i Rogaland: SOS Chat – krisetjeneste på internett (kr 8 000).   

Ålgård og Gjesdal menighet: Stasjonsklubb for ungdom (kr 5 000). 

IKO: Bibelfortelling for lesesvake – ungdom og voksne (kr 10 000). 

Stiftelsen Kirkens Ressurssenter – driftsstøtte (kr 20 000). 

Kirkemusikk og 

kultur 
62 000 6 

Norsk orgelfestival: Festivalstøtte (kr 14 000). 

KIA Rogaland: Multikulturelt gospelkor (kr 15 000). 

Ræge menighet: Oppstart av sangkor for voksne (kr 5 000). 

Vardeneset menighet: Kulturkvelder i kirken (kr 5 000). 

Vår Frelsers menighet: Lørdagskonserter i kirken (kr 12 000). 

Avaldsnes menighet: Pilegrims- og retreatarbeid (kr 11 000). 

Barn og unge 32 000 5 

Bekkelaget menighet: Styrking av trosopplæringsprogrammet (kr 12 000). 

Hundvåg menighet: «Kom». Opplegg for foreldre og ettåringer (kr. 5 000). 

Riska menighet: Ledertrening for fjorårskonfirmanter (kr 6 000). 

Borre sokn: Bok for 15 åringene og tilbud om studiering (kr 3 000).  

ByMenigheten-Sandnes: Ledertrening for ungdom (kr 6 000). 

Gudstjenesteliv 14 000 2 

Sørnes menighet: Inventar og utstyr til påbygg av kirken (kr 14 000). 

Vardeneset menighet: Felles familiegudstjenester for Austre Årmøy og Mosterøy på 

Bru (kr 45 000). 

Annet 392 850 2 
Stavanger bispedømmeråd: informasjonsrådgiver (kr 292 850) og misjonskonsulent 

SMM (kr 100 000). 

Sum 560 850 21  

 

Type tilskuddsmottakere      

Satsingsområde Menighet/Fellesråd Organisasjon Bispedømmeråd  Sum   

Diakoni 3 3 0 6   

Kirkemusikk og kultur 4 2 0 6   

Barn og unge 5 0 0 5   

Gudstjenesteliv 2 0 0 2   

Annet 0 0 2 2   

Sum 14 5 2 21   
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Samlet utgjør dette for bispedømmet         

Administrasjonstilskudd   0 

Interne prosjekter (inkludert SMM-rådgiver)     392 850 

Eksterne prosjekter         168 000 

Sum     560 850 

 
Stavanger bispedømmeråd fikk i tillegg tildelt kr. 40 370 fra MKR til bygging av vennskapsrelasjoner med søsterkirker. Oversikt 

over bruken av dette tilskuddet finnes på side 5 i rapporten. 

 

Bjørgvin bispedømme     

Tildeling fra KR til fordeling       801 750 

Tildeling fra KR til misjonskonsulent       100 000 

Sum bevilget i sak KR 06/12       901 750 

       

Bispedømmerådets vurdering av årets tildeling        

Bjørgvin Bispedømeråd har gjennom mange år hatt den praksisen at vi ønskjer å bidra til at mindre lokale tiltak kan 

blomstra og bli etablert. Dette ser vi tydeleg også skjer, sjølv med forholdsvis små midlar. Om dette kan skje i 

distrikta, vil det vera eit tilleggsmoment. Sjølv om Ovf-midlane utgjer ein mindre del av heile pakken, er det likevel 

slike tildelingar som gjer at ein kjem igang, får støtte frå fleire, osv.  Ein del justerer ned ambisjonsnivået og gjer 

mindre ut av prosjektet enn det som var skissert i søknaden, fordi ein fekk mindre midlar enn ein søkte om.   Men ein 

kom igang og gjorde viktige erfaringar. Fråvær av tildeling ville ført til at heile prosjektet ville blitt skrinlagt.  For 

andre var ovf-tildelingane større og eit heilt avgjerande for at tiltaket vart etablert.   

 

Bjørgvin er eit stort bispedøme og vi har heile tida ein pågåande diskusjon i forhold til sentrum/periferi omsyna.   Vi 

ønskjer difor at så mykje som mogeleg av ovf-midlane kan kanaliserast utanfor bispedømerådet sine eigne prosjekt.  I 

2012 har vi i tillegg arrangert 3 søknadsskrivekurs, for å betra kvaliteten på søknadane vi får inn.  Dette har vore eit 

samarbeid mellom kulturavdelingane i Hordaland og Sogn og Fjordane. OVF-søknadane vart dermed ein del av fleire 

andre tema i ein større kurspakke.  Dette var vellukka. Vi ser at for inneverande år er volumet på søknader auka 

betydeleg. Framleis ser vi at kvaliteten kan bli betre på nokon av søknadane. Nokon andre søknader igjen er svært 

gode - og vitnar om prosjekt som er gjennomtenkte og realiserbare.  Som døme på to ulike men svært gode prosjekt, 

kan vi trekkja fram Hardangermessa i Ullensvang og etableringa av Klubb ekstra i Åsane meniget. Hardangermessa 

har fått eit forholdsvis lite tilskot med ovf-midlar, men  dette har likevel vore eit viktig bidrag.  At kyrkja støttar 

prosjektet er i seg sjølv eit viktig signal. Hardangermessa er eit "stadeigengjerings-prosjekt" med nyskrivne 

folketonar til dei ulike ledda i gudstenesta.  Dette var påbegynt uavhengig av gudstenestereforma, men passar likevel 

godt inn i denne. Etableringa av Klubb ekstra i Åsane menighet, er ei nysatsing for unge vaksne med 

utviklingshemming. Det har i fleire år eksistert eit ungdomstilbod - som framleis lever vidare - under namnet Klubb  

pluss. For å sklija på alder og sikra nyrekruttering i andre enden, var det nødvendig med ei nyetablering. Begge 

klubbane er leia av ein person med fagkompetanse - og det har vist seg å vera viktig. For å få til denne nysatsinga har 

vi velt å gå inn med forholdsvis mykje  midlar i ein prosjektperiode.   

Kirkerådets satsingsområder         

Satsingsområde Beløp 

Antall 

innvilget Prosjekter med rapportert regnskapstall 

Diakoni 290 000 11 

Sund sokneråd: Asylanttreff (kr 15 000). 

Kirkens SOS Bjørgvin: Utvikla Chatte-teneste (kr. 10 000). 

Sandviken menighet: Babysong – instrumentkjøp (kr. 5 000) 

Gloppen fellesråd: Sorgarbeid  (kr. 20 000) 

Åsane menighet: Klubb Ekstra for utviklingshemma frå 19 år ( kr. 50 000).  

KIA Bjørgvin: Vennekontakt (kr 40.000). 

Meland sokneråd: Møteplassen ( kr. 10 000). 

Stiftelsen Kirkens ressurssenter:  Driftsstøtte (kr 20.000). 

Loddefjord menighet: «Shape» ungdomsdiakonalt tiltak (kr. 20 000). 

Bjørgvin bispedømeråd: Prosjekt menighetsutvikling i samarbeid med MF (kr. 

50 000).  

Bjørgvin bispedømeråd: Bærekraft (kr 50 000) 
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Kirkemusikk og 

kultur 
130 000 8 

Hosanger sokneråd: Konsert, kunst, kultur og kristen bodskap (kr 20 000),  

Stryn fellesråd: Øvingshelg innføring av ny kyrkjemusikk (kr 10 000).  

Stryn fellesråd: Støtte til nykomponert musikalsk verk  (kr 20 000).  

Øystese sokneråd: Møte med nye salmer og forfattere (kr 10 000). 

Vereide sokneråd: Jubileumsbok 850 år (kr. 30 000). 

Olsvik menighetsråd: Styrka kyrkjemusikalsk statsing (kr 20 000).  

Sandviken menighetsråd: Styrka kyrkjemusikalsk statsing (kr 10 000). 

Sveio fellesråd: Kyrkjemusikk på aldrsinstitusjonane ( kr. 10 000). 

Barn og unge 210 000 17 

Haugaland KFUK-KFUM: Konfirmantfestival (kr 10 000). 

Kyrkja i Aurdal og Lærdal: Nye steg (kr 5 000). 

Sogn og Fjordane KFUK-KFUM: Leiar i vekst kurs (kr. 5 000). 

Fusa sokneråd: Misjon på tvers av organisasjoner (kr. 15 000). 

Den norske Israelsmisjon: Bridgebuilder konfirmantopplegg (kr. 10 000). 

NKSS: Prosjekt utvid grensene (kr 20 000). 

Hyllestad og Høyanger trusopplæringseining: Kvernsteincamp (kr. 5 000). 

Årdal fellesråd: Konfirmantnatt i Sogndal (kr. 5 000). 

IKO-forlaget: Samarbeid kyrkje og barnehage. Materiellutvikling (kr. 50 000). 

Bjørgvin KFUK/KFUM: Tweensprosjekt (kr. 15 000). 

Bjørgvin KFUK/KFUM: Vårial – nyutviklet tiltak for utprøving (kr. 10 000). 

Bjørgvin KFUK/KFUM: Leiartrening (kr. 5 000). 

Førde fellesråd: Satsning fjorårskonfirmanter ( kr. 10 000). 

Åsane fellesråd: Leiartrenungskurs  ( kr. 10 000) 

Sund sokneråd: Tur til Taize (kr. 5 000). 

Bergen Domkirke menighet: Dukkenikkerne i Barnas Katedral (kr. 20 000). 

Gudstjenesteliv 171 750 4 

Ullensvang fellesråd: Hardangermessa (kr. 15 000). 

Røldal sokneråd: Midtnattmesse pilegrimsstemne (kr. 10 000)  

Areopagos: Etablering av kirkelig dialogsenter i Bergen (kr 100 000). 

Bjørgvin bispedømmeråd: Kyrkjemusikalsk konsulent (kr 46 750). 

Annet 100 000 1 Bjørgvin bispedømmeråd: Misjonskonsulent (kr 100 000) . 

Sum 901 750 41     

 

Type tilskuddsmottakere      

Satsingsområde Fellesråd/Menighet Organisasjon Bispedømmeråd  Sum   

Diakoni 6 3 2 11   

Kirkemusikk og kultur 8 0 0   8   

Barn og unge 9 8 0 17   

Gudstjenesteliv 2 1 1   4   

Annet 0 0 1   1   

 Sum 25 12 4 41   

 

Samlet utgjør dette for bispedømmet         

Administrasjonstilskudd   0 

Interne prosjekter (inkludert SMM-rådgiver)     246 750 

Eksterne prosjekter         655 000 

Sum      901 750 
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Møre bispedømme      

Tildeling fra KR til fordeling          448 250 

Tildeling fra KR til misjonskonsulent       100.000 

Sum bevilget i sak KR 06/12       548 250 

       

Bispedømmerådets vurdering av årets tildeling        

Det bevilges for lite i forhold til behov framlagt i søknader. Samla søknadssum kr. 988 746.   

Kirkemøtets formål: Diakoni, Kirkemusikk og kultur, Barn og unge, Gudstjenesteliv og SMM treffer.  

Øremerking kr.100 000 til misjonsrådgiver har vist vilje til å satse på SMM. 
 

Kirkerådets satsingsområder         

Satsingsområde Beløp 

Antall 

innvilget Prosjekter med rapportert regnskapstall 

Diakoni 55 000 2 
KIA Møre: Multikulturell Ungdomsklubb (kr 40 000). 

KIA Møre: Multikulturell gospelkor (kr. 15 000). 

Kirkemusikk og 

kultur 
135 000 3 

Ung kirkesang Møre: Kortreff Molde domkirke (kr 10 000).  

Organist Sølvi Heggem Lundin: Skotsk/Norsk kirkekonsert (kr 5 000).   

Kristiansund Kirke Kunst og Kulturfestival: Senter for programskapning  

(kr 120 000). 

Barn og unge 60 000 1 
Indre Herøy sokneråd og Leikanger sokneråd: Utvikling av fellestiltak for 2 sokn  

(kr 60 000). 

Gudstjenesteliv 130 000 2 
Ung i Ålesund: Ungdomsgudstjenester (kr. 90 000). 

Bolsøy menighetsråd: Styrking av gudstjenestelivet for barnefamilier (kr. 40 000). 

Annet 168 250 2 
Møre bispedømmeråd: Misjonskonsulent (kr 140 000). 

Møre bispedømmeråd: Administrasjonstilskudd (kr. 28 250) 

Sum 548 250  10  

 

Type tilskuddsmottakere      

Satsingsområde Menighet/Fellesråd Organisasjon Bispedømmeråd  Sum   

Diakoni 0 2 0 2   

Kirkemusikk og kultur 0 3 0 3   

Barn og unge 2 0 0 2   

Gudstjenesteliv 1 0 0 1   

Annet 0 0 2 2   

 Sum 3 5 2 10   

       

Samlet utgjør dette for bispedømmet         

Administrasjonstilskudd         28 250 

Interne prosjekter (inkludert SMM-rådgiver)     140 000 

Eksterne prosjekter         380 000 

Sum      548 250 
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Nidaros bispedømme     

Tildeling fra KR til fordeling       625 000 

Tildeling fra KR til misjonskonsulent       100 000 

Sum bevilget i sak KR 06/12       725 000 

       

Bispedømmerådets vurdering av årets tildeling        

I 2012 mottok bispedømmerådet 43 søknader for i alt kr 2 093 100. Dette er en økning fra tidligere år.                    

Nøkkeltall: 27 prosjekter fikk innvilget søknad. 14 tilskuddsmottakere er menigheter, 6 er organisasjoner og 7 fra 

bispedømmet. 18 søknader var nye av året, 5 var inne i sitt 2. år, og bare 1 avsluttet med 3. år. 18 av prosjektene kom 

tilbake med ny søknad for 2013.                     

 

Generelt om måloppnåelse: 18 av prosjektene melder om god måloppnåelse, 5 om middels, og 2 om dårlig. Det er 

ikke kommet inn rapport fra 2 prosjekter.                     

 

En vurdering: Som tidligere år har manglende måloppnåelse hovedsakelig to årsaker: - Liten oppslutning om tiltaket. 

- Vanskeligheter med å få tak i de rette personene til å lede prosjektet.  I og med at dette er prosjektarbeid kan 

selvsagt ikke satsingen garantere for et vellykket resultat. Men jo mer konkret og avgrenset prosjektet er planlagt, jo 

større sjansen er det for å lykkes. Rapportene kan i større grad være evaluerende der man reflekterer over 

måloppnåelse og erfaring som er gjort.  

 

Kirkerådets satsingsområder         

Satsingsområde Beløp 

Antall 

innvilget Prosjekter med rapportert regnskapstall 

Diakoni 125 660 5 

KIA Trondheim: Drift og aktivitetsstøtte (kr. 20 000). 

Fermate Nidaros: Driftstøtte av sjelesorgsenter (kr. 30 000). 

Byåsen menighet: Driftstøtte Shelterkafeen (kr. 20 660). 

Kirkens SOS i Trøndelag: Vivat-kurs (kr. 15 000). 

Levanger menighet: Utviklingsprosjekt i diakonalt arbeid (kr. 40 000). 

Kirkemusikk og 

kultur 
35 000 2 

Sverresborg sokn: Høstdialoger (kr. 20 000). 

Selbu sokn: Kirkemusikk fra vugge til grav (kr. 15 000). 

Barn og unge 228 000 9 

Osen sokn: Barnekor (kr. 30 000). 

Nidaros bispedømmeråd: Konfirmant 2012 (kr. 38 000). 

KFUK-KFUM Trøndelag krets: Bymenigheter i vekst (kr. 20 000). 

Orgelklubben Ludvig: Kirkemusikkopplæring (kr. 20 000). 

Skage menighet: Samarbeid mellom gospelkor og konfirmanter (kr. 15 000). 

Klæbu menighet: Dukketeater i barne- og ungdomsarbeid (kr. 20 000). 

Meråker menighet: Road service for ungdom (kr. 10 000). 

Berg menighet: Ungdomskjeller (kr. 40 000). 

Nidaros bispedømmeråd: Taize-reise for ungdom (kr. 30 000)  

Gudstjenesteliv 130 000 4 

Strinda sokn: Trosopplæring og gudstjenesteutvikling (kr. 50 000). 

Namsos menighet: Etablering av frivillighetsbank (kr. 30 000). 

Nidaros bispedømmeråd: Kirke i storbyen (kr. 30 000). 

Trondheim asylselskap: Kirkebok og samtalekort. Barnehage/hjem (kr. 20 000). 

Annet 186 340 3 

Nidaros bispedømmeråd: Misjonskonsulent SMM (kr 124 000). 

Nidaros bispedømmeråd: Ungdområdet til Etiopia ( kr. 22 340) – 

vennskapsrelasjoner jfr. side 5. 

Nidaros bispedømmeråd: Administrasjonsutgifter (kr. 40 000). 

Sum 725 000 23  
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Type tilskuddsmottakere 

Satsingsområde Menighet/Fellesråd Organisasjon Bispedømmeråd  Sum   

Diakoni 2 3 0 5   

Kirkemusikk og kultur 2 0 0 2   

Barn og unge 5 2 2 9   

Gudstjenesteliv 2 1 1 4   

Annet 0 0 1 3   

Sum 11 6 4 23   

 

       

Samlet utgjør dette for bispedømmet  

Administrasjonstilskudd         0 

Interne prosjekter (inkludert SMM-rådgiver)     254 340 

Eksterne prosjekter      470 660 

Sum     725 000 
Nidaros bispedømmeråd fikk i tillegg tildelt kr. 57 660 fra MKR til bygging av vennskapsrelasjoner med søsterkirker. Oversikt 

over bruken av dette tilskuddet finnes på side 5 i rapporten. 
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Sør-Hålogaland bispedømme     

Tildeling fra KR til fordeling       486 150 

Tildeling fra KR til misjonskonsulent       100.000 

Sum bevilget i sak KR 06/12       586 150 

       

Bispedømmerådets vurdering av årets tildeling  
Årets tildeling gikk bra. Det er mange og store søknader så det er vanskelig å gjøre prioriteringer. I år var det viktig å bruke 

midler til innføring av gudstjenestereform. Det var viktig å få til prostivis god opplæring av prester og kantorer. Rekruttering 

og lederutvikling er også noe som prioriteres. Ettåringstjeneste, ungdomskurs i kirkemusikk, hybelungdom og 

ungdomsentreprenør er viktige tiltak. Alle tiltakene er iverksatt med unntak av grønne menigheter. SMM-stillingen er godt 

integrert i stab og fagfelt, derfor er det viktig å holde stillingen på minimum 50 %. 
 

  

Kirkerådets satsingsområder         

Satsingsområde Beløp 

Antall 

innvilget Prosjekter med rapportert regnskapstall 

Diakoni 170 150 3 

Fauske menighet: Integrering av innvandring (kr 100 000).  

Sør-Hålogaland bispedømmeråd: Samarbeid kristne kirker i Barentsregionen  

(kr. 60 000) 

Sør-Hålogaland bispedømmeråd: Miljøfyrtårn og grønne menigheter (kr. 10 150). 

Kirkemusikk og 

kultur 
20 000 1 

Kirkemusikksenteret Nord (KIN): Kirkemusikk for ungdom (kr. 20 000). 

 

Barn og unge 126 000 3 

Saltstraumen menighet: Ungdomsentreprenør, Church chill (kr. 40 000). 

Nordland KFUK-KFUM: Hybert – tiltak for hybelboere (kr 30 000). 

Nordland KFUK-KFUM: Ettåringstjeneste (kr 56 000). 

Gudstjenesteliv 85 000 1 Sør-Hålogaland bispedømmeråd: Prostivise kurs gudstjenestereformen (kr 85 000). 

Samisk kirkeliv 20 000 1 Sør-Hålogaland bispedømme: Oversettelsesarbeid lulesamisk liturgi (kr 20 000). 

Annet 165 000 1 Sør-Hålogaland bispedømme: SMM– misjonskonsulent (kr 165 000)*. 

Sum 586 150 10     

 
Type tilskuddsmottakere     

Satsingsområde Menighet/Fellesråd Organisasjon Bispedømmeråd  Sum   

Diakoni 1 0 2 3   

Kirkemusikk og kultur 0 1 0 1   

Barn og unge 1 2 0 3   

Gudstjenesteliv 0 0 1 1   

Samisk kirkeliv 0 0 1 1   

Annet 0 0 1 1   

Sum 2 3 5 10   

 

Samlet utgjør dette for bispedømmet         

Administrasjonstilskudd         0 

Interne prosjekter (inkludert SMM-rådgiver)     340 150 

Eksterne prosjekter         246 000 

Sum     586 150 

*Sør-Hålogaland bispedømmeråd fikk i 2012 også utbetalt tilskuddet til SMM rådgiver fra 2011 på kr. 100 000.  
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Nord-Hålogaland bispedømme    

Tildeling fra KR til fordeling  505 000 

Tildeling fra KR til misjonskonsulent 100 000 

Sum bevilget i sak KR 06/12  605 000 

 

Bispedømmerådets vurdering av årets tildeling        

   Det kom inn 21 søknader i 2012. Av disse ble 10 innvilget etter vedtak i bispedømmerådet 19. - 20. mars 2012. Diakoni ble sterkt 

   prioritert, og dette er satsningsområde bispedømmerådet har spesielt fokus på.  

 

 I I tillegg ble følgende av bispedømmerådets andre satsningsområder tilgodesett: barn og unge, gudstjenesteliv og samisk kirkeliv. 
 

Kirkerådets satsingsområder         

  Beløp 

Antall 

innvilget Prosjekter med rapportert regnskapstall 

 Diakoni 320 000 4 

Nord-Hålogaland BDR: Kirkelig samarbeid i Barentsregionen (kr. 200 000) 

Tromsø domkirke: Kvelds- og nattåpen kirke (kr. 30 000) 

Skånland menighet: Videreføring av ungdomsdiakonistilling (kr. 50 000) 

Lyngen menighet: Kirkeklubb utv.h. og Eldretreff (kr. 40 000) 

 Kirkemusikk og kultur 0 0  

 Barn og unge 30 000 1 Lyngen menighet: Kunst i kirka og Juniorkor (kr. 30 000) 

 Gudstjenesteliv 95 000 1 Nordkapp menighet: Barn og unge som musikalske ledere (kr. 95 000) 

 Samisk kirkeliv 43 000 1 IKO, Oslo: Oversette «Arvegull» til samisk (kr. 43 000) 

 Annet 117 000 2 
Nord-Hålogaland BDR: Misjonskonsulent (kr 100 000) 

Nord-Hålogaland BDR: Administrasjonsutgifter (kr 17 000) 

 Sum 605 000 9  

 

Type tilskuddsmottakere      

Satsingsområde Menighet/Fellesråd Organisasjon Bispedømmeråd  Sum   

Diakoni 3 0 1 4   

Kirkemusikk og kultur 0 0 0 0   

Barn og unge 1 0 0 1   

Gudstjenesteliv 1 0 0 1   

Samisk kirkeliv 0 1 0 1   

Annet 0 0 2 2   

Sum  5 1 3 9   

       

Samlet utgjør dette for bispedømmet         

Administrasjonstilskudd         17 000 

Interne prosjekter (inkludert SMM-rådgiver)     300 000 

Eksterne prosjekter         288 000 

Sum       605 000 

 


