KM 07/17 Kirkemøtets fordeling av midler for
2018 og orientering om budsjett for 2017
Kirkemøtekomiteens merknader
Komiteen stiller seg bak det framlagte dokumentet med følgende kommentarer:
1. Komiteen konstaterer at statstilskuddet ved virksomhetsoverdragelsen ikke fullfinansierer
virksomheten. Komiteen er bekymret for at midlene ikke er tilstrekkelige til å opprettholde en
landsdekkende folkekirke på dagens nivå.
2. Komiteen forventer at staten fullfinansierer virksomhetsoverdragelsen ved å øke egenkapitalen til
et forsvarlig nivå på minimum 400 mill kr. Et slikt nivå tilsvarer 20% av driftsbudsjettet.
3. Ved budsjettøkninger eller budsjettkutt, tilstrebes likebehandling mellom budsjettgruppe 1A og
1B.
4. Komiteen viser til merknader til sak KM 05/16 og 18/16. For å sikre forutsigbar satsing på
ungdomsdemokratiet må det settes av midler både i Kirkerådets og bispedømmerådenes budsjetter.
5. Komiteen drøftet Kirkemøtets rolle i framtidige budsjettsaker. Det er planlagt ett Kirkemøte i året,
og ut fra dette er det naturlig at Kirkerådet fordeler budsjettmidlene etter de retningslinjene som
Kirkemøtet har vedtatt. Kirkemøtet skal vedta ramme på budsjettgruppenivå, og det er Kirkerådet
som skal vurdere fordeling innenfor budsjettgruppene. Forslag på Kirkemøtet som har økonomiske
konsekvenser, må vurderes av Kirkerådet innenfor de gjeldende budsjettrammene.
Komiteen er opptatt av at arbeidet med justeringer av fordelingsnøklene i gruppe 1 prioriteres.
Endringer kan først gjennomføres når det foreligger en oversikt over ressurssituasjonen i det nye
rettssubjektet. En slik oversikt vil foreligge når regnskapet for 2017 er avsluttet. Forslaget til
endringer bør etter komiteens vurdering utarbeides av en bredt sammensatt gruppe.
6. Plassering av virksomheter og enheter i de ulike budsjettgruppene bør gjennomgås i revideringen
av Kirkemøtets budsjettreglement i 2019.
7. På bakgrunn av den økonomiske situasjonen i Den norske kirke har komiteen drøftet muligheter
for omprioriteringer. Komiteen ber Kirkerådet utrede konsekvensene av kutt i tilskuddet til KIFO og
vurdere redusert støtte fra budsjettåret 2018. Saken forelegges Kirkemøtet 2018.
8. Den norske kirke har innenfor nåværende rammebevilgning ikke midler til å gjennomføre valg.
Komiteen har merket seg at det ikke bevilges statlige midler til kirkevalget 2019 før i statsbudsjettene
2018 og 2019. Komiteen ber om at Kirkerådet følger opp saken.
9. Komiteen mener det ikke er kirkens ansvar å finansiere lønnskostnadene til de embetsmennene
som reserverte seg mot å gå over til det nye rettssubjektet. Midlene som er holdt tilbake av staten,
bør tilfalle kirken.
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Kirkemøtets vedtak
1. Kirkerådets vedtatte budsjett for 2017 tas til orientering.
2. Kirkemøtet fordeler rammetilskudd for 2018 på følgende måte, under forutsetning av at
tilskuddet til Den norske kirke opprettholdes på dagens nivå justert for pris- og lønnsvekst:
Tilskuddsgruppe 1: Den norske kirke:
1A Kirkerådet/Bispemøtet/bispedømmerådene, KUN og Svalbard kirke
-

-

Kirkemøtet avsetter en felles ramme til Kirkerådet, Bispemøtet og bispedømmerådene
og KUN. Rammens størrelse er det som er igjen av den statlige bevilgningen når
bevilgningen under pkt. 1B til gruppe 3 er trukket ut.
Kirkemøtet avsetter midler til å dekke felleskostnader for rettssubjektet etter samme
modell som for 2017.
Av rammen avsettes det kr 10 000 000 til strategiske satsinger under forutsetning av at
midler til prestestillinger etter justering for lønnsvekst ikke reduseres.
Resterende midler fordeles mellom Kirkerådet/Bispemøtet/bispedømmerådene ved at
fordelingsnøklene fra 2017 videreføres.
Bevilgning til Svalbard kirke er øremerkede midler og beløpet avhenger av tilskuddets
størrelse.

1B Tilskudd til trosopplæring og andre kirkelige formål (diakoni, undervisning, domkirker
og kirkemusikk)
Kirkemøtet avsetter en ramme på kr 444 300 000. Prisjustering for 2017 og 2018 vurderes i
forhold til tildelt ramme.

Tilskuddsgruppe 2: Internasjonale og økumeniske organisasjoner
Kirkemøtet avsetter en ramme på inntil kr 11 000 000.

Tilskuddsgruppe 3: Andre institusjoner og kirkelige formål
Kirkemøtet avsetter en ramme på inntil kr 25 000 000

3. Kirkemøtet ber Kirkerådet utrede konsekvensene av kutt i tilskuddet til KIFO og vurdere redusert
støtte fra budsjettåret 2018. Saken forelegges Kirkemøtet 2018.

Enstemmig vedtatt.
107 stemmeberettigede
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