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Støtte til nomineringsgrupper som har medlemmer i 
Kirkemøtet 
 
 

Endelig innstilling fra komité D 
 
Sammendrag av saksorienteringen 
Oslo bispedømmeråd har fremmet forslag til Kirkemøtet om at det skal utredes 
en ordning med økonomisk støtte til nomineringsgrupper som har medlemmer i 
Kirkemøtet. Ved kirkevalget i 2019 ble det gitt intensjonsstøtte og listestøtte til 
de registrerte nomineringsgruppene, jf. regler 16. april 2018 valg av 
menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet (kirkevalgreglene) § 6-5. 
 
Bispedømmerådet kan i henhold til Kirkemøtets forretningsorden melde saker 
til Kirkemøtet, jf. § 2-1. Kirkerådet avgjør hvilke saker som skal fremmes og 
settes på sakslisten. Kirkerådet skal redegjøre for saker som er meldt til 
behandling, men som ikke er satt opp på sakslisten, jf. § 2-3. Kirkemøtet 
godkjenner selv sakslisten. 
 
Saken redegjør for tidligere behandling av spørsmålet om økonomisk støtte til 
nomineringsgrupper, ulike sammenlignbare støtteordninger og vurdering av 
mulige løsninger for økonomisk støtte. 
 
Komiteens merknader 
 
Komiteen legger saksorienteringen til grunn. Komiteen har i tillegg følgende 
merknader: 
 

1. Komiteen vil peke på at spørsmålet om støtte til nomineringsgrupper er 
kommet opp i forbindelse med utvikling av det kirkelige demokrati. 
Intensjonen med støtten er å gjøre det enklere for de folkevalgte å utøve 
sine verv. Det koster tid og penger å forberede seg til møter, og støtten 
kan bidra til at nomineringsgruppene kan bruke ressurser på dette. 
Støtten kan også bidra til å utjevne forskjeller mellom folkevalgte, for 
eksempel i reisekostnader når grupperingene skal ha møter.  

 
2. Komiteen foreslår å utvide den foreslåtte støtteordningen til å også gjelde 

for døvemenighetenes representant, sørsamisk representant, lulesamisk 
representant og nordsamisk representant i Kirkemøtet. Denne støtten vil 
bli håndtert på samme måte som støtte til medlemmene fra 
Nominasjonskomiteens liste.  
 

3. Komiteen understreker at støtten blir tatt fra midlene satt av til kirkevalg, 
og dermed ikke går på bekostning av midler til kirkens øvrige aktivitet.  
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4. Komiteen foreslår å presisere i vedtaket at første utbetaling av støtten vil 
være i 2022.  

 
5. Når man innfører en ny ordning med støtte, er det naturlig å finne ut hva 

virkningen av dette blir. Komiteen foreslår derfor et tillegg til vedtaket 
som sier at ordningen med støtte til nomineringsgrupper skal evalueres 
etter kirkevalget i 2023.  
 

6. Komiteen viser til at trossamfunnsloven har overført makt og ansvar til 
Kirkemøtet. Det er derfor viktig å legge til rette for gode 
rammebetingelser for de folkevalgte i Kirkemøtet. Flertallet i komiteen 
(17 stemmer) mener at innføring av støtte til nomineringsgrupper er en 
hensiktsmessig måte å imøtekomme dette på.   
 

7. Mindretallet i komiteen (2 stemmer) konstaterer at argumentasjonen i 
saksframlegget i favør av økonomisk støtteordning henter sine forbilder 
fra politikkens område. Mindretallet av komiteen mener at vervene som 
leke medlemmer i bispedømmeråd og Kirkerådet inngår blant de 
oppgavene i kirken som kirkens medlemmer ivaretar og utøver som 
frivillige, og derfor er det ikke naturlig å innføre den type økonomisk 
støtteordning som her foreslås.  

 
 
Kirkemøtets vedtak 
 

1. Det innføres en årlig støtteordning for registrerte nomineringsgrupper 
som har medlemmer innvalgt i Kirkemøtet, leke medlemmer i 
Kirkemøtet valgt inn fra Nominasjonskomiteens liste, døvemenighetenes 
representant og samiske representanter valg inn i bispedømmeråd.  

  
2. Formålet med støtten er å sette registrerte nomineringsgrupper, leke 

medlemmer i Kirkemøtet valgt inn fra Nominasjonskomiteens liste, 
døvemenighetenes representant, sørsamisk representant, lulesamisk 
representant og nordsamisk representant i stand til å drive kirkepolitisk 
arbeid og gjøre medlemmene av Kirkemøtet i stand til å utøve sine verv. 
Støtten bygger videre på forutsetningen om at det bør være de registrerte 
nomineringsgruppene som har hovedansvaret for å opplyse velgerne om 
de ulike alternativene som stiller lister ved kirkevalget. 

  
3. Støtteordningen utformes slik at 1/4 av støtten gis som en grunnstøtte 

som gjøres uavhengig av resultatet ved siste kirkevalg. 3/4 av støtten gis 
som støtte basert på antall innvalgte medlemmer i Kirkemøtet.  
 

A. De registrerte nomineringsgruppene som har medlemmer i 
Kirkemøtet, for tiden Bønnelista og Åpen folkekirke, får utregnet 
årlig støtte med basis i denne fordelingsnøkkelen.  

 
B. Medlemmer i Kirkemøtet som er innvalgt fra 

Nominasjonskomiteens liste må så langt det er mulig 
likebehandles med nomineringsgruppene. Som utgangspunkt skal 
medlemmene fra Nominasjonskomiteens liste derfor kunne få stilt 
til disposisjon en individuell sum og så få refundert utlegg opp til 
denne summen (alternativ A i saksframlegget). De enkelte 



 
 

 
 
 

3 

medlemmer innvalgt fra Nominasjonskomiteens liste kan selv gi 
beskjed til Kirkerådet dersom de ønsker støtten utbetalt til en 
enhet med organisasjonsnummer (alternativ C i saksframlegget).  

 
C. Støtte til døvemenighetenes representant og de samiske 

representantene håndteres på samme måte som støtte til 
medlemmene fra Nominasjonskomiteens liste.  

  
4. Årlig ramme for støtteordningen settes til kr 2.000.000. Første 

utbetaling av støtten vil være i 2022.  
 

5. Støtteordningen skal evalueres etter kirkevalget i 2023.  
  

6. Ordningen med intensjonsstøtte og listestøtte knyttet til valgår 
opprettholdes. Dette vil også sikre eventuelt nye grupperinger muligheter 
til å stille lister ved kirkevalget. 

  
7. Vilkårene i kirkevalgreglene § 6-5 fjerde ledd bokstav d og e gjelder også 

for denne støtten så langt det passer. 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------   ------------------------------------------------ 
 komitéleder     saksordfører 
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