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Statsbudsjettet 2014 – Kirkemøtets myndighet som forvalter av tilskudd
bevilget under kap. 1590 Den norske kirke, post 75 Trosopplæring og post
77 Tilskudd til virksomhet i Den norske kirke
I Prop. 1 S (2013–2014) under kap. 1590, post 75 Trosopplæring er det foreslått bevilget
278,5 mill. kroner. Under kap. 1590, ny post 77 Tilskudd til virksomhet i Den norske
kirke er det foreslått bevilget 152,2 mill. kroner. Det framgår av postmerknaden til post
77 at tilskuddet er et rammetilskudd som Kirkemøtet vil få myndighet til å forvalte.
Dette er forvaltningsmyndighet som delegeres til Kirkemøtet i tråd med
Økonomiregelverkets (ØR) kap. 6 Forvaltning av tilskuddsordninger, pkt. 6.2.2.1. I
samsvar med bestemmelsene i ØR pkt. 6.2.2.1 er departementet i ferd med å fastsette
bestemmelser om Kirkemøtets og Kirkerådets fullmakter som tilskuddsforvalter.
Før departementet fastsetter disse, forelegges et utkast for Kirkerådet og KA til
uttalelse, jf. nedenfor. Departementets tidligere fastsatte retningslinjer for
tilskuddsordningene vil fra 2014 falle bort, jf. likevel forutsetningen i Prop. 1 S for 2014
om at tilskuddene for 2014 skal disponeres omtrent som før.
Departementet tar ellers sikte på at Kirkerådet fra 2014 får myndighet til å gi
bispedømmerådene belastningsfullmakter på postene 75 og 77.
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Utkast til retningslinjer for tilskudd til trosopplæring og virksomhet i Den norske
kirke, jf. Prop. 1 S (2013–2014) og kap. 1590 Den norske kirke, postene 75 og 77.
Fastsatt av ..departementet x januar 2014, jf. Økonomiregelverket(ØR) i staten pkt. 6.2.2.1 og 6.2.1.1.

1. Formål og avgrensning
1.1 Formålet
Målet med tilskuddsordningene er at de skal støtte opp om trosopplæringen i Den
norske kirke og andre kirkelige formål slik at Den norske kirke kan videreføres som
folkekirke i samsvar med Grunnloven § 16. Tilskuddsmottakerne er kirkelige
fellesråd, menighetsråd og andre kirkelige instanser og organisasjoner som kan bidra
til å oppfylle formålet. Det kan unntaksvis gis tilskudd til tiltak i regi av privatpersoner
når slike tiltak faller inn under formålet.
1.2 Avgrensning
Tilskuddsordningen kan ikke benyttes til å avlaste kommunene for kommunenes
lovpålagte utgiftsoppgaver etter kirkeloven § 15 første ledd bokstavene a–f.
Tilskuddsordningen kan ikke benyttes til formål som hører inn under statens ansvar for
prestetjenesten eller driften av Kirkemøtet, Kirkerådet, Bispemøtet og
bispedømmerådene, men unntak av felleskirkelige tiltak i regi av disse organene når
slike tiltak ikke naturlig omfattes av statens driftsbevilgninger til prestetjenesten og de
nevnte organene.
2. Kriterier for måloppnåelse
Målet for statens samlede bevilgninger til Den norske kirke er identisk med formålet
for tilskuddsordningene. Kriteriene for måloppnåelse vil være de samme. Disse er
formulert slik, jf. Prop 1. S (2013–2014):
-

Den norske kirke skal være en landsdekkende, lokalt forankret kirke
Den norske kirke skal ha en bredde og oppslutning som bekrefter dens karakter
som folkekirke
Den norske kirke skal formidle evangelisk-luthersk tro og tradisjon og tilby
trosopplæring til alle døpte barn
Den norske kirke skal være organisert i samsvar med demokratiske prinsipper
og verdier

Kirkemøtet skal for tilskuddene utdype og supplere disse kriteriene for måloppnåelse.
Når det spesielt gjelder tilskuddsordningen under post 75, viser vi til postomtalen i
Prop. 1 S (2013–2014), med omtale av målet for trosopplæringen og kriterier for
måloppnåelse.
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3. Tildelingskriterier, herunder beregningsregler
Kirkemøtet skal gi retningslinjer for forvaltningen av tilskuddsordningene, herunder
hvilke fullmakter Kirkerådet og bispedømmerådene skal ha, jf. ellers
Økonomiregelverket pkt. 6.3. Dersom det er hensiktmessig å utforme ulike
retningslinjer for deler av tilskuddene, gjelder Økonomiregelverket pkt. 6.2.2.1
tilsvarende.
Kirkemøtets retningslinjer skal forelegges departementet. Det samme gjelder
utfyllende retningslinjer gitt av Kirkerådet etter delegasjon fra Kirkemøtet, jf. ellers
omtalen under post 75 i Prop. 1 S (2013–2014) med omtale av kriterier for tildeling av
tilskudd.
4. Oppfølging og kontroll
Kirkerådet skal fastsette regler om kontroll med opplysninger som legges til grunn for
tildeling av tilskudd og som inngår i den etterfølgende rapporteringen, jf.
Økonomiregelverket pkt. 6.3.8.2.
5. Rapportering
Kirkerådet skal hvert år rapportere til Kirkemøtet og departementet om foregående års
anvendelse av tilskuddene, med vekt på måloppnåelse, jf. pkt. 2 ovenfor om
målekriterier og dessuten Økonomiregelverket pkt. 6.3.6 og 6.3.7.
6. Evaluering
Kirkemøtet skal minst hvert tredje år foreta en evaluering av tilskuddsordningene.

Vi viser til dette. Høringsfristen er 20. januar 2014.
Kopi av dette brevet er til orientering sendt Bispemøtet og bispedømmerådene, foruten
Den norske kirkes undervisningsforbund, Det norske diakonforbund, Den norske
kirkes presteforening og Fagforbundet TeoLOgene. Eventuelle uttalelser fra disse bes
sendt Kirkerådet som rette vedkommende.
Med hilsen

Ingrid Vad Nilsen (e.f.)
ekspedisjonssjef
Jørn Hagen
avdelingsdirektør
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Kopi til:
Hamar bispedømmeråd
Agder og Telemark
bispedømmeråd
Bjørgvin bispedømmeråd
Møre bispedømeråd
Nidaros bispedømmeråd
Nord-Hålogaland bispedømmeråd
Oslo bispedømmeråd
Stavanger bispedømmeråd
Sør-Hålogaland bispedømmeråd
Tunsberg bispedømmeråd
Borg bispedømmeråd
Riksrevisjonen
Bispemøtet
Fagforbundet TeoLOgene c/o
Fagforbundet Oslo
Den norske kirkes presteforening

Adresseliste
Kirkerådet
Kirkelig arbeidsgiver- og
interesseorganisasjon
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Postboks 172
Postboks 208

2302
4662

HAMAR
KRISTIANSAND S

Postboks 1960 Nordnes
Moldetrappa 1
Erkebispegården
Postboks 790
Postboks 9307 Grønland
Lagårdsveien 44
Tolder Holmersvei 11
Håkon 5s gt. 1
Postboks 403
Postboks 8130 Dep
Postboks 799 Sentrum
Postboks 8714
Youngstorget
Postboks 437 Sentrum

5817
6415
7013
9258
0135
4010
8003
3116
1601
0032
0106
0028

BERGEN
MOLDE
TRONDHEIM
TROMSØ
OSLO
STAVANGER
BODØ
TØNSBERG
FREDRIKSTAD
OSLO
OSLO
OSLO

0103

OSLO

Postboks 799 Sentrum

0106

OSLO

Postboks 1034 Sentrum

0104

OSLO

