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Særskilte bestemmelser om Kirkemøtets myndighet til å disponere
statstilskudd til trosopplæring og andre kirkelige formål
Fastsatt av Kulturdepartementet 6. februar 2014, jf. Regelverk om økonomistyring i staten § 15
første ledd og Bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 6.2.2.1 og 6.2.1.1, jf. pkt. 6.2.1.2.

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.
1.2 Avgrensning
Tilskuddsordningene kan ikke benyttes til å avlaste kommunene for kommunenes
lovpålagte utgiftsoppgaver etter kirkeloven § 15 første ledd bokstavene a–f.
Tilskuddsordningene kan ikke benyttes til formål som hører inn under statens ansvar for
prestetjenesten eller til 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, jf. nr. 1.1 over. Kriteriene for måloppnåelse vil være de samme.
Disse er formulert slik:
- 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.
3. Tildelingskriterier, herunder beregningsregler
Kirkemøtet skal gi retningslinjer for forvaltningen av tilskuddsordningene. Kirkemøtet
kan treffe beslutninger om tildeling av statstilskudd, eller gi Kirkerådet slik fullmakt
etter de retningslinjer Kirkemøtet har fastsatt, jf. ellers Bestemmelser for
økonomistyring i staten pkt. 6.3. Kirkemøtet, eller Kirkerådet etter fullmakt fra
Kirkemøtet, kan delegere slike beslutninger til bispedømmerådene.
Dersom det er hensiktmessig å utforme ulike retningslinjer for deler av tilskuddene,
gjelder Bestemmelser for økonomistyring i staten pkt. 6.2.2.1 tilsvarende.
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Kirkemøtets retningslinjer skal forelegges departementet. Det samme gjelder utfyllende
retningslinjer gitt av Kirkerådet etter delegasjon fra Kirkemøtet, og bestemmelser om
delegering av fullmakter gitt av Kirkemøtet eller Kirkerådet.
4. Oppfølging og kontroll
Kirkemøtet skal gi regler om kontroll med opplysninger som legges til grunn for tildeling
av tilskudd og som inngår i den etterfølgende rapporteringen, jf. Bestemmelser for
økonomistyring i staten pkt. 6.3.8.2. Kirkemøtet kan delegere oppgaven til Kirkerådet.
5. Rapportering
Kirkerådet skal hvert år rapportere til Kirkemøtet og departementet om foregående års
anvendelse av tilskuddene, med vekt på måloppnåelse, jf. nr. 2 ovenfor om målekriterier
og dessuten Bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 6.3.6 og 6.3.7.
6. Evaluering
Kirkemøtet skal minst hvert fjerde år foreta en evaluering av tilskuddsordningene.
Første evaluering skal legges fram for Kirkemøtet i 2017.
7. Overgangsbestemmelse
I 2014 har Kirkerådet den myndigheten som Kirkemøtet er gitt etter nr. 3, med mindre
Kirkemøtet bestemmer noe annet.

