KM 18/16 Kirkemøtets fordeling av midler for
2017

Kirkemøtekomiteens merknader
Komiteen stiller seg i all hovedsak bak det framlagte dokumentet.
Komiteen har drøftet om det bør avsettes midler til strategisk satsing allerede fra 2017. Den
økonomiske situasjonen for 2017 er uavklart, og ressurssituasjonen i bispedømmerådene er
anstrengt. Komiteen ser alvorlig på situasjonen med kutt i prestestillinger, og ønsker å se dette
i sammenheng med forslaget om strategisk satsing. Komiteen vil understreke den positive
betydningen av å avsette midler til strategisk satsing i forbindelse med opprettelsen av det nye
rettssubjektet, men setter som forutsetning at dette ikke medfører at midler til prestestillinger
reduseres på bekostning av forslaget. Det er også viktig å hegne om tilskuddsordningen til
trosopplæring, slik at satsingen opprettholdes.
Komiteen vil understreke betydningen av at ungdomsbyråkratiet sikres på en god måte.
Komiteen viser til brev til Kulturdepartementet 8. desember 2015 om «Staten og Den Norske
Kirke - et tydelig skille: Budsjettforslag 2017» om hva som legges til grunn fra Kirkerådet i
beregningen av rammetilskuddet.
Komiteen legger til grunn at det er viktig for virksomhetsoverdragelsen at fordelingsnøklene
mellom bispedømmerådene og fordelingen mellom Kirkerådet, Bispemøtet og
bispedømmerådene opprettholdes i 2017. Imidlertid bør fordelingen tas opp til diskusjon etter
etableringen av det nye rettssubjektet innen tre år.

Kirkemøtets vedtak
Under forutsetning av at de offentlige bevilgninger til Den norske kirke opprettholdes på
dagens nivå og pris- og lønnsvekst justeres vedtar Kirkemøtet å fordele rammen i 2017 på
følgende måte:
1. Gruppe 1 Den norske kirke.
1A Kirkerådet/Bispemøtet/bispedømmerådene
Kirkemøtet avsetter en felles ramme til Kirkerådet, Bispemøtet og bispedømmerådene.
Rammens størrelse er det som er igjen av den statlige bevilgningen når bevilgningen
under pkt. 1B-3 er trukket ut.
I rammen avsettes det inntil kr 10 000 000 til strategiske satsinger under forutsetning
av at midlene til prestestillinger ikke reduseres.

Resterende midler fordeles mellom Kirkerådet/Bispemøtet/bispedømmerådene ved at
fordelingsnøklene i statsbudsjettet 2016 videreføres.
1B Tilskudd til trosopplæring, diakoni og undervisning i menighetene
Kirkemøtet avsetter en ramme på kr 444 300 000 + prisjustering i statsbudsjettet for
2017.
2. Gruppe 2 Internasjonale og økumeniske organisasjoner
Kirkemøtet avsetter en ramme på kr 11 000 000.
3. Gruppe 3 Andre institusjoner og kirkelige formål
Kirkemøtet avsetter en ramme på kr 25 000 000.

Enstemmig vedtatt. (113 stemmeberettigede).

