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TILDELING AV MIDLER

Bakgrunn:

Fordeling av midler fra Opplysningsvesenets fond (OVF) skjer i henhold til 
Lov om Opplysningsvesenets fond av 7. juni 1996 og Retningslinjer for
Opplysningsvesenets fond – Tilskudd til kirkelige formål, vedtatt av
Kirkemøtet i 1997 (KM 12/97). Retningslinjene ble revidert av Kirkemøtet
2000 (KM 09/00), og det ble foretatt en mindre revisjon i Kirkemøtet 2002
(KM 11/02). Årlig mottar Kirkerådet og bispedømmene flere søknader til
Opplysningsvesenets fond enn det er mulig å innvilge. Gode prosjekter mottar
ikke støtte fordi beløpet som er til disposisjon er lavere enn søknadssummen.
Stortinget, departementet og Kirkemøtet har også lagt visse føringer på en
andel av beløpet som er stilt til disposisjon. 

Det er Kirkerådet og bispedømmerådene som er tilskuddsforvaltere for
tildelingen fra OVF. Dette betyr at det er Kirkerådet og bispedømmerådene
som er ansvarlige for å gi rammene for tildelingene til tilskuddsmottagere.
Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd er tilskuddsmottagere som kan fordele
til prosjekter innenfor de økonomiske rammer som er gitt fra Kirkerådet. 

I vedtaket i sak KM 11/02 fra Kirkemøtet 2002 står det: 



Kyrkjerådet blir bedt om å koma tilbake til Kyrkjemøtet med eit
forslag til nærare klårgjering av Kyrkjemøtet sine intensjonar i
høve til omgrepa prosjektstønad, stønad til drift og grunnstønad,
om samsvar mellom satsingsområder, resultat, rapportering og
læring.  

Under behandling av sak KR 11/03 i Kirkerådets møte i mars 2003 gav rådet
uttrykk for at det var ønskelig med en prinsipiell debatt om hvilke kriterier
som skal legges til grunn ved vurdering av søknader. Videre ønsket rådet en
klargjøring av hvilke vedtak som tidligere er fattet og som forplikter rådet ved
tildeling av prosjektmidler. 

Saksorientering:

Denne saksorientering er delt i to deler. Den første delen er en orientering om
Kirkemøtets og Kirkerådets tidligere vedtak vedrørende retningslinjer og
overordnede føringer. Denne delen utgjør en tolkning av de intensjoner som
ligger til grunn fra Kirkemøtet og Kirkerådets side. Her behandles forholdet
mellom prosjektstøtte og driftsstøtte, de føringer som ble lagt av Kirkerådet i
1999 og i 2002, og en redegjørelse for forholdet mellom rapportering,
måloppnåelse og videreformidling. Den andre delen går inn på Kirkemøtets
vedtak og føringer i forhold til konkrete institusjoner og prosjekter. I denne
delen vil det også redegjøres for føringer som er lagt fra Storting og
departement. 

DEL 1:

Forholdet mellom prosjektstøtte og driftsstøtte

"Retningslinjer for disponering av tilskudd fra Opplysningsvesenets fond for
kirkelige formål" har en redegjørelse for hva det kan ytes tilskudd til.
Kirkemøtet 2002 vedtok å stramme inn på den muligheten til driftsstøtte som
lå i retningslinjenes § 6.2 "Det kan gis driftsstøtte for en begrenset periode".
Denne paragrafen ble vedtatt strøket (KM 11/02). § 6.1 i retningslinjene angir
en hovedføring for hva det skal ytes tilskudd til: "Det ytes primært tilskudd til
tidsbegrensede prosjekter innenfor Kirkemøtets vedtatte satsingsområder.
Normalt ytes det ikke støtte utover 3 år til samme tiltak".



Gjennom komitemerknadene gjøres det oppmerksom på at § 10 i
retningslinjene åpner opp for at pilotprosjekter av nasjonal karakter kan motta
driftsstøtte: 

Komiteen ynskjer å legge vekt på at § 10 i retningslinjene tek
vare på omsynet til organ på nasjonalt plan. Denne paragrafen
omhandlar pilotprosjekt av nasjonal karakter. Endringar i § 6.2
har difor i fyrste rekke verknad på regionalt og lokalt plan. Ved at
det i § 6.1 blir nytta ordet primært, er det ei viss opning for andre
former for støtte. 

Pilotprosjekter er i denne sammenheng prosjekter som vil kunne gi ny
kunnskap, utprøver nye metoder eller er av stor viktighet for kirken som
helhet. Senere i saksorienteringen vil det finnes eksempler på slike føringer
fra Kirkemøtet. Stiftelsen Kirkeforskning og Kirkens ressurssenter mot vold
og seksuelle overgrep er eksempler på prosjekter som er blitt til på bakgrunn
av midler fra OVF. Som kjent er KIFO f.o.m. 2002 inne på statsbudsjettet,
mens ressurssenteret foreløpig er avhengig av OVF-midler for fortsatt drift.
Slike pilotprosjekter er viktige for Den norske kirke og gir grunnlag for en
helhetlig tenkning i forhold til ett eller flere satsingsområder. 

Forhold som er lagt til grunn ved vurdering av prosjektsøknader

Retningslinjene gir ikke kriterier for vurdering av de enkelte søknader utover
at det primært skal være et prosjekt, begrenset oppad til tre år og at det skal
være innenfor et satsingsområde. Som en støtte for søknadsbehandlingen
vedtok Kirkerådet i 1999 føringer for hva de ønsket å vektlegge ved vurdering
av prosjektsøknader. Følgende ble vedtatt i sak 24/99B:

Alle satsingsområder skal tildeles midler hvis det foreligger søknader
som vurderes som realistiske. 

Tiltaket vurderes faglig i henhold til oversendt prosjektbeskrivelse. Heri



inngår en vurdering av prosjektets finansieringsplan. Prosjekter hvor det
inngår en egenandel gis i alminnelig prioritet fremfor rene
OVF-prosjekter. 

Selv om det tildeles midler for et år av gangen, prioriteres oppfølging av
allerede igangsatte prosjekter med midler i inntil tre år, fremfor nye
prosjekter. Dette forutsetter at foreløpig prosjektrapport viser at
prosjektet har den planlagte progresjon. 

Tiltakene vurderes faglig, organisasjonens størrelse m.v. tillegges ikke
vekt. 

Disse kriteriene ble tatt inn i søknadsbrosjyren til orientering for søkerne. At
alle satsingsområder skal tildeles midler betyr ikke at alle satsingsområder
skal tildeles det samme beløp. Søkermassen innen satsingsområdene er ofte
meget ulik og det vil derfor ikke være ønskelig å tilstrebe en lik fordeling
mellom satsingsområdene. Det er likevel et mål at alle områder tilgodesees
der det er gode prosjektsøknader. 

I søkernes prosjektbeskrivelse vil Kirkerådet i sterk grad se etter det
nyskapende i de prosjekter som foreslås støttet. Av komitemerknader fra
Kirkemøtet fremgår det at dette er noe av intensjonen med ordningen, bl.a.
uttalte komiteen i merknadene under Kirkemøtet 2000 (KM 09/00): Midlene
som tildeles skal være et incitament til å starte nye prosjekter i kirkelig regi. 
Kirkerådet vil derfor vektlegge nyskapende prosjekter fremfor mer "ordinære"
prosjekter. 

I finansieringen av prosjektene vil Kirkerådet prioritere prosjekter som ikke er
tenkt fullfinansiert gjennom Opplysningsvesenets fond. Der prosjektene ellers
står likt, vil med andre ord prosjekter som ønskes delfinansiert prioriteres.

Prosjekter som er planlagt over tre år, spesielt hvis det involverer
ansettelsesforhold har behov for en viss grad av kontinuitet og mulighet for
planlegging. Det foreslås derfor at flerårige prosjekter som har fått støtte det
første året, prioriteres for tildeling andre og tredje år fremfor bevilgninger til
nye søknader. Det er en forutsetning at rapporteringen viser planlagt
progresjon.



 

Når det gjelder eksterne prosjekter, fordeles tilskuddsmidlene på noen store
og mange små prosjekter. Gjennomsnittlig tildeling har vært forholdsvis stabil
de senere år:

År Antall

innvilgede

søknader

Høyeste

tildeling

Laveste

tildeling

Gjennomsnitt

2001 28 1.000.000 25.000 125.000

2002 35 950.000 20.000 100.000

2003 29 900.000 20.000 100.000

Det bør drøftes om dagens tilskuddsprofil skal endres til færre
tilskuddsmottagere og følgelig større beløp. De aller fleste prosjekter mottar
et betydelig mindre tilskuddsbeløp enn det som er omsøkt. I flere tilfeller
medfører dette at prosjekter må omdefineres. Det er imidlertid få eksempler
på at prosjekter som mottar støtte ikke kan gjennomføres pga for lav tildeling. 

Hvis formålet er å stimulere til lokal aktivitet og kreativitet kan de små
tilskuddsbeløp forsvares. Hvis formålet er nyskapende og faglig gode
prosjekter, er det viktig at midlene ikke spres for mye. Kirkerådet må ta
stilling til om de ønsker å endre nåværende praksis og prioritere færre og
større prosjekter eller om de ønsker å opprettholde dagens ordning.

Rapportering

En av konklusjonene i Statskonsults evaluering av OVF-ordningen i 2002
gikk på viktigheten av rapportering som styringsredskap. Dette ble bekreftet i
Kirkerådets vedtak i KR 43/02 punkt 2 og 3:

 

2. Kirkerådet ber sekretariatet utarbeide rapporterings-kriterier og
rutiner slik at tilskuddsforvalterne i større grad enn hva tilfellet er
i dag kan styre gjennom rapportering.  



3. Det må utarbeides rapporteringsrutiner som muliggjør
erfaringsutveksling fra gjennomførte prosjekter. 

God rapportering og fremdrift i prosjektene skal gi en positiv effekt i
tildelingen i de etterfølgende år. Manglende rapportering skal tilsvarende
resultere i reduksjon eller bortfall av tildeling. Rapportering innenfor fristene
er dermed påkrevd for å kunne motta støtte neste år. Det vil bli purret én gang
på manglende rapporter.

Tilskuddsmottagere vil fra og med tildelingen for 2004 motta
rapporteringsmaler sammen med tildelingsbrevet. Malene vil også sendes ut
elektronisk en måned før fristen som en påminnelse, og for at rapporten kan
sendes inn elektronisk (over E-post – dette vil også skje i forhold til
rapportering for OVF 2003). 

For avsluttede, større prosjekter (tildeling over kr 25 000,- pr. år) skal det
redegjøres for hvilken betydning prosjektet har hatt for prosjektets målgruppe
(en kortfattet evaluering), om målene fra prosjektbeskrivelsen har blitt
oppnådd (eventuelt hvorfor ikke) og den overføringsverdi prosjektet vil kunne
ha for andre aktører. For mindre prosjekter (tildeling under kr 25 000,- pr. år)
vil det være nok å redegjøre for om målene i søknaden har blitt oppnådd. For
pågående prosjekter skal det redegjøres for om delmålene (det vil si målene
for tildelingsåret) har blitt oppnådd (eventuelt hvorfor ikke). Det må tas høyde
for en revisjon av prosjektbeskrivelsen ved endrede økonomiske
forutsetninger. Rapporten skal sendes inn sammen med søknad for neste år.
Det vil si før søknadsfristen, som er 1. desember. 

For alle prosjekter skal det oppføres en kontaktperson,
institusjon/organisasjon og en kontaktadresse der de som ønsker å starte
tilsvarende prosjekter kan søke informasjon. En kortfattet sammenfatning av
rapportene vil legges ut på www.kirken.no der det vil bli en søkbar database
med oversikt over prosjekter ut fra satsingsområder. Databasen vil inneholde
oversikt over prosjekter, tidsperiode for prosjektet, målgruppe, organisasjon,
kontaktinformasjon og en sammenfatning av måloppnåelse og
overføringsverdi. På denne måten kan erfaringer utveksles og kontakt
opprettes mellom tilskuddsmottagere. 

 

DEL 2:



Kirkemøte- og Kirkerådsvedtak med konsekvenser for tildelinger 

Kirkemøte og Kirkeråd har gjort en rekke vedtak som legger føringer på
tildelingene fra Opplysningsvesenets fond. I det følgende redegjøres det for
disse føringene og hvilke konsekvenser dette gir beløpsmessig for den årlige
tildeling.

 

Samisk kirkeliv

Kirkemøtet 1993 vedtok at "Samisk kyrkjeliv er satsingsområde fram til
Kyrkjemøtet har gjort anna vedtak" og "Kyrkjemøtet bed om at Kyrkjerådet
og Kyrkjedepartementet kvart år gjev Samisk Kyrkjeråd midlar til prosjekt og
tiltak innan samisk kyrkjeliv." Dette ble også bekreftet av Kirkemøtet 1994
(KM 05/94).

Tildelingen til Samisk kirkeliv har de senere år ligget på rundt kr 700 000.
Tildelingen for 2003 var kr 660 000. Beløpet som tildeles bør ut i fra meldte
behov årlig ligge på rundt kr 700 000,-.

Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Kirkemøtet 1993 behandlet rapporten fra det økumeniske tiåret (KM 15/93).
Kirkemøtet uttalte: Kyrkja sitt arbeid mot kvinnemishandling må sikrast ein
solid økonomisk basis i tida framover. Biskopar og bispedømekontora vert
oppmoda om å samarbeide med Kyrkjerådet om oppfølging av denne saka. 

Dette ble fulgt opp av Kirkemøtet 1996 som vedtok: Det må gjevast særleg
høg prioritet å sikra at Kyrkjeleg ressurssenter for mishandla kvinner får
økonomiske ressursar for vokster og videre utvikling.

Senest i Kirkemøte 2002 ble senteret viet oppmerksomhet, og det heter i
komitémerknadene: 

Komiteen vil sterkt understreke betydningen av den innsats som
Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep gjør for
kvinner fra hele landet, og for den kompetanse senteret tilfører



kirken. Komiteen ser et klart behov for at drifttilskuddet til
senteret økes slik at ytterligere to spesialstillinger blir finansiert
over statsbudsjettet. Komiteen vil understreke behovet for at
ressurssenteret allerede fra 2003 får et tilstrekkelig driftstilskudd
som sikrer driften på mer permanent basis (KM 04/04). 

I vedtaket fulgte Kirkemøtet opp med en klar bestilling til Kirkerådet:

 

Kirkemøtet ber Kirkerådet arbeide for at det fra og med budsjettet
for 2003 årlig blir bevilget et tilstrekkelig fast driftstilskudd over
statsbudsjettet til Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle
overgrep. 

Kirkens ressurssenter har i årene etter opprettelsen vært avhengig av tilskudd
fra Opplysningsvesenets fond. Det har vært uttrykt fra Kirkerådets side at
tilskuddene bør trappes ned i takt med at det lykkes å få til andre
finansieringsordninger. Det lyktes i 2003 å få innvilget kr 700 000 til to
stillinger over Statsbudsjettet. Utgiftene til å opprettholde en tilfredsstillende
drift utgjør 1,6 millioner. Mens det arbeides videre med ytterligere offentlig
finansiering må OVF-støtten opprettholdes. Det ble 2003 tildelt 900 000 til
Ressurssenteret. Dette utgjør for 2003 nesten 30 % av det beløpet som ble
innvilget til eksterne organisasjoner. Kirkemøtet har imidlertid lagt en klar
føring om at senteret skal få økonomiske ressurser for å kunne vokse og
utvikles. Den tildelte sum kan derfor ikke reduseres ved senere tildelinger før
annen finansiering er sikret. Beløpet bør trappes ned i takt med at det lykkes å
få andre finansieringskilder. Inntil det skjer vil den årlige utgiftspost til
Kirkens ressurssenter være på minimum kr 900 000.

Institutt for Kristen Oppseding

I henhold til KM vedtak 13/96 – 2 inngikk Kirkerådet en samarbeidsavtale
med IKO for perioden 1997 – 2001 i tilknytning til oppfølging av
Handlingsplan for innføring av Plan for dåpsopplæring: 

Kirkemøtet ber Kirkerådet om å arbeide for en ny 5-årig



samarbeidsavtale med IKO tilpasset de utfordringer som
Kirkemøtet har definert som særlig viktige.  

I avtalens pkt 8 heter det at Kirkerådet har ansvar for tildeling av ressurser til
IKOs arbeid i henhold til denne samarbeidsavtalen.

I påvente av trosopplæringsreformen er det ikke inngått en ny
samarbeidsavtale med IKO. Det er på nåværende tidspunkt uvisst hvilke
ressurser som vil bli tilført over statsbudsjettet, men det antas at det også de
kommende år vil være nødvendig å bruke OVF-midler til
dåpsopplæringstiltak i regi av IKO. 

Samarbeid for Menighet og Misjon (SMM)

SMM var satsingsområde i perioden 1997 – 2000. I de fleste bispedømmer er
det nå opprettet SMM-stillinger (Hamar: Internasjonal konsulent). Da
konsulentene ble tilsatt ble det gitt løfte fra Kirkerådets side om at man skulle
gå inn med midler som delfinansiering av stillingene. Dette utgjorde i 1997 kr
75 000,- pr. bispedømme, summen er nå øket til kr 100 000. Denne posten blir
trukket fra de regionale midlene, mens lønn til sentral prosjektleder og drift
på nasjonal basis blir lønnet fra Kirkemøtets andel. Det ble lagt frem en
prosjektevaluering for Kirkemøtet 2000 som vedtok å gjøre samarbeidsrådet
til en permanent ordning:

 

Kirkemøtet uttrykker glede og takknemlighet over samarbeidet
som er etablert og de gode erfaringene som er gjort gjennom
Samarbeidsråd for menighet og misjon. Samarbeidsråd for
menighet og misjon etableres som en permanent ordning med
virkning fra 01.01.2001. Den norske kirkes andel av kostnadene
til Samarbeidsråd for menighet og misjon dekkes foreløpig av
henholdsvis regionale OVF-midler for de regionale stillinger,
uavhengig av organisasjonsform og stillingstype, og sentrale
OVF-midler for stillingen som daglig leder. Det må arbeides for
at stillingene knyttet til SMM skal finansieres av offentlige midler
eller ved andre alternative finansieringskilder." (KM 12/00)

 



Åpen kirkegruppe

Kirkemøtet har ikke fattet eget vedtak om tildeling til Åpen Kirkegruppe, men
Kirkemøtet 1997 la en klar føring om at Kirkerådet skulle legge til rette for
fortsatt dialog mellom menigheter og homofile: 

Kirkemøtet sier seg glade for den dialog som pågår i kirken, og
ser det som viktig at forholdene legges til rette for at denne
dialogen kan bli ført videre i større bredde. (KM 08/97). 

Åpen Kirkegruppe har vært en viktig samarbeidspartner i forhold til denne
dialogen. Inntil 1997 disponerte Departementet 1/3 av midlene fra
Opplysningsvesenets fond. Fra denne summen ble det bl.a. gitt til
organisasjoner som departementet mente ivaretok viktige anliggender i
kirken. Da Kirkerådet overtok fordeling av midlene ble det gitt uttrykk for at
Kirkerådet hadde et ansvar for å ivareta organisasjoner som Åpen kirkegruppe
og Kvinnelig teologforening i fremtidige tildelinger.

Det er likevel viktig å påpeke at støtte skal gis til prosjekter i regi av
organisasjonen og ikke til generell drift. Den årlige tildeling til Åpen
kirkegruppe bør ligge rundt kr 100 000 – 150 000.

Kvinnelig teologforening

Det henvises til argumentasjonen under Åpen kirkegruppe. Den årlige
tildeling bør minimum være kr 50 000 til prosjekter i regi av organisasjonen.

Prosjekter i regi av Kirkerådet

- Kirkelige reformer

Kirkemøtet 2002 behandlet innstillingen fra Kirkerådets kirke/stat-utvalg.
Kirkemøtet vedtok at det skal "arbeides videre med spørsmål, som
hovedsakelig vil være uavhengig av relasjonen til staten: 

kirkeforståelsen 



en enhetlig kirkelig økonomi 

organisering av kirken 

samordning av arbeidsgiveransvaret 

valgordninger 

Kirkemøtet viser for øvrig til komiteens merknader. Kirkemøtet ber om at en
statusrapport om arbeidet og om planer og fremdrift legges frem for
Kirkemøtet 2003." (KM 09/02 punkt 3). 

Dette arbeidet fordrer ressurser, og i OVF-tildelingen for 2003 ble det
innvilget kr 600 000 til dette arbeidet. I de kommende år vil dette være et
viktig område for kirken å arbeide med, og det bør avsettes minimum kr 800
000 til dette formål årlig.

- Rekrutteringsprosjekt

Kirkerådet har knappe personalressurser sett i forhold til de oppgavene som
skal løses. De senere år er det opprettet prosjektstillinger for å løse aktuelle
presserende oppgaver innenfor satsingsområdene. Dette har vært spesielt
aktuelt innen to felt, Rekruttering og Ung i kirken. 

Kirkemøtet vedtok under sak 11/97 "Rekruttering til kirkelige stillinger i Nord
Norge", punkt 2 følgende: 

Kirkemøtet ber Kirkerådet arbeide for at det igangsettes et
tre-årig prosjekt for rekruttering til kirkelig tjeneste i Nord-Norge.
Kirkemøtet ber om at det engasjeres prosjektleder i hel stilling
som arbeider med kartlegging, strategi og praktisk markarbeid.

Som en oppfølging av vedtaket ble et prosjekt gjennomført i perioden mars
1999 – mars 2002. I tilknytning til KR sak 3/02 og 22/02 ble det vedtatt å
følge opp prosjektet i Nord-Norge med et landsomfattende
rekrutteringsprosjekt. I tillegg til erfaringene fra rekrutteringsprosjektet i Nord
Norge var Opptrappingsplanens dokumentasjon av fremtidige stillingsbehov
bakgrunnen for dette vedtaket. Sak 22/02 legger til grunn at det er behov for



en sentral stilling, samt 2 – 3 regionale stillinger. Videre skal det arbeides for
å utvirke offentlige midler til slike stillinger. I påvente av dette må arbeidet
finansieres ved hjelp av midler fra OVF.

En prosjektmedarbeider ble tilsatt høst 2002 og sekretariatet har fulgt opp
saken i forhold til departementet, uten at det har lykkes å få gjennomslag for
finansiering av stillingen.

Innenfor satsingsområdet "Medarbeiderskap", lønns- og driftsmidler: kr 500
000 pr. år. (2003 første år i et tre-årig prosjekt).

- Ung i kirken

Når det gjelder "Ung i kirken" har ungdom stått på Kirkemøtets dagsorden
siden 1991, og ble vedtatt som "prioritert område" fra og med 1994.
Kirkerådet har imidlertid ikke hatt en egen stilling innenfor feltet, og det var
begrenset med ressurser som kunne settes inn for å følge opp arbeidet. En
3-årig prosjektstilling med midler fra OVF ble vedtatt opprettet i perioden
høsten 1999 – høsten 2002. I denne perioden ble engasjementet på
ungdomssektoren vesentlig utvidet. Ungdommens kirkemøte ble vedtatt som
årlig arrangement og ungdomsrepresentasjon i de kirkelige organer har fått
fornyet fokus. For å kunne følge opp disse resultatene ble det i tilknytning til
KR-sak 31/02 vedtatt å opprette en ny 3-årig prosjektstilling innen feltet "ung
i kirken". 

Innenfor satsingsområdet "Ung i kirken", lønns- og driftsmidler: Kr 500 000
pr. år. (2003 første år i et tre-årig prosjekt).

- Drift og organisering av Opplysningsvesenets fond

Kirkerådet har opprettet egen stilling for saksbehandling knyttet til lån og
tilskuddsordningene knyttet til Opplysningsvesenets fond., dette utgjør i
lønns- og driftsmidler kr 500 000 pr. år (fast stilling).

Kontingenter til økumeniske organisasjoner

Kontingenter til økumeniske organisasjoner er i henhold til St. prp. Nr 1 blitt
dekket over OVF de siste to årene, i tillegg forutsettes at utgifter i
sammenheng med delegasjoner til de økumeniske generalforsamlinger tas fra
OVF: 



Tilskuddet til felleskirkelige tiltak i 2003 er budsjettert med 25,5
mill. kroner. Dette er samme beløp som i 2002. Som tidligere år
skal tilskuddet bl.a. dekke kontingenter til Den norske kirkes
deltakelse i økumeniske organisasjoner. I 2003 skal det avholdes
generalforsamling i Det Lutherske Verdensforbund. Det vil
påløpe ekstrautgifter for Den norske kirke i forbindelse med
generalforsamlingen, både i form av særskilt bidrag til
generalforsamlingen og i form av reise- og oppholdsutgifter for
norske delegater. Disse utgiftene må på vanlig måte dekkes av
tilskuddet til felleskirkelige tiltak. 

Både Kirkemøtet og Kirkerådet har understreket at disse utgiftene må tilbake
på statsbudsjettet. I komitémerknadene fra Kirkemøtet 2002 (KM 04/02) heter
det:

Komiteen har merket seg at tilskudd til økumeniske
organisasjoner heller ikke for 2003 er forslått dekket over
statsbudsjettet, men over Opplysningsvesenets fond. Komiteen vil
vise til at medlemskap i de økumeniske organisasjonene har en
klar parallell til Norges medlemskap i FN, og at bevilgningen til
kontingenter derfor bør dekkes over Statsbudsjettet. 

De økumeniske kontingentene utgjør årlig ca. kr 4 000 000.

Forslag til vedtak:

1. Ved vurdering av prosjektsøknader til Opplysningsvesenets fond legges
følgende forhold til grunn:

Alle satsingsområder skal tildeles midler hvis det foreligger søknader



Alle satsingsområder skal tildeles midler hvis det foreligger søknader
som vurderes som realistiske. 

Tiltaket vurderes faglig i henhold til oversendt prosjektbeskrivelse. Heri
inngår en vurdering av prosjektets finansieringsplan. Prosjekter hvor det
inngår en egenandel gis i alminnelighet prioritet fremfor rene
OVF-prosjekter. 

Selv om det tildeles midler for ett år av gangen, prioriteres oppfølging
av allerede igangsatte prosjekter med midler i inntil tre år, fremfor nye
prosjekter. Dette forutsetter at foreløpig prosjektrapport viser at
prosjektet har den planlagte progresjon. Tilskuddsmottager gjøres
spesielt oppmerksom på at tildelingen kun er for ett år av gangen. 

Tiltakene vurderes faglig, organisasjonens størrelse m.v. tillegges ikke
vekt. 

Større kirkelige pilotprosjekter vil prioriteres av Kirkerådet. 

Kirkerådet har drøftet tilskuddsprofil og vil ved senere
søknadsbehandling prioritere færre prosjekter slik at tilskuddets
størrelse kan økes. Bispedømmerådene bes om å vurdere en tilsvarende
tilskuddsprofil. 

2. Kirkerådet vil vektlegge rapportering som styringsredskap. For avsluttede,
større prosjekter (over kr 25 000,- pr. år) skal prosjektet evalueres og det skal
redegjøres for måloppnåelse og overføringsverdi. For mindre prosjekter
(tildeling under kr 25 000,- pr. år) skal det redegjøres for måloppnåelse. For
pågående prosjekter skal det redegjøres for årlig måloppnåelse og progresjon.
Nye rapporteringsdokumenter tas i bruk fra og med neste tildeling.

3.  Kirkerådet registrerer at en stor andel av tilskuddet fra
Opplysningsvesenets fond er bundet opp i tiltak vedtatt i Kirkemøte og
Kirkeråd. Disse tiltak er dermed ikke i motsetning til Kirkemøtets intensjoner.
Kirkerådet ser med bekymring på at en stor andel av midlene blir bundet opp i
faste tiltak. Midlene fra Opplysningsvesenets fond skal i første rekke gå til
nyskapende prosjekter, og ikke til driftsmidler. Kirkerådet ber om at det
arbeides med å finne alternative finansieringskilder, bl.a. til Kirkelig
ressurssenter. Driftstilskuddet bør trappes ned i takt med at det oppnås støtte
fra andre kilder.



fra andre kilder.


