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Statsbudsjettet 2016 – Kirkemøtets tilskuddsforvaltning 
 

 

Merknader fra kirkemøtekomité B 

 
Komiteen legger saksfremlegget til grunn for den videre behandling av saken. 

 

Saken omhandler fordeling av tilskudd for 2016.  

 

Komiteen har drøftet saken i lys av de endringer som skjer når Den norske kirke blir 

eget rettssubjekt. Kirkemøtet vil da bli tildelt ansvaret for å forvalte hele det statlige 

tilskuddet til Den norske kirke.  Dette innebærer at det vil bli tatt i bruk nye 

regnskapsprinsipper og at det må vedtas fordelingskriterier for bruk av det statlige 

tilskuddet.  

 

Komiteen vil spesielt peke på de økonomiske betingelsene for samisk og kvensk 

trosopplæring. 

 

2016 blir et annerledes år, hvor mye ressurser vil bli benyttet på å forberede 

forvaltningsreformen i 2017. Fokus i 2016 bør derfor være å arbeide for finne gode 

løsninger på de endringer som vil komme i 2017. 

 

Komiteen er opptatt av at forvaltningen av midlene skal være forutsigbare for 

tilskuddsmottakerne og støtter derfor Kirkerådets forslag til vedtak om at 

fordelingskriteriene videreføres. 

 

Komiteen har merket seg at Kirkerådet vil legge fram en sak for Kirkemøtet i 2016 som 

omhandler økonomiforvaltningen og Kirkemøtets budsjettreglement for 2017. Fra 2018 

vil Kirkemøtet få et kontrollansvar for at bevilgningene benyttes i tråd med Kirkemøtets 

vedtak. 

 

Komiteen er opptatt av at fordeling av midler i fremtiden må skje slik at de støtter opp 

om de strategiske mål som Kirkemøtet har vedtatt. 

 

Komiteen er opptatt av at det fra neste år er en komite som har ansvar for 

økonomisakene på Kirkemøtet fremover. 
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Kirkemøtets vedtak 
 

1) Tilskuddene på kap. 0340 post 75 fordeles i 2016 etter samme fordelingsnøkkel 

som ble benyttet av Kirkerådet i 2015.                                                                                                     

 

2) Tildelingskriteriene til trosopplæring videreføres. 

 

3) Reglementet for tilskuddsforvaltning for særskilte stillinger innen kirkelig 

undervisning, diakoni og kirkemusikk videreføres. 
 

4) Tilskudd til de kirkelige virksomhetene: Døvekirken, Stiftelsen Kirkeforskning, 

Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, Samisk bibeloversettelse, 

Oslo og Nidaros domkirker og Kristent arbeid blant blinde og svaksynte 

videreføres med samme andel av bevilgningen som i 2015.  
 

 

  


