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Rapport for bruk av midler fra OVF 2014 

 

Sammendrag  

Tildeling av midler fra Opplysningsvesenets fond til kirkelige formål ble behandlet på 

Kirkerådets møte i Oslo 5.-6. desember 2014, sak KR 64/13.  

 

Tilskuddet fra Opplysningsvesenets fond til felleskirkelige tiltak var på 25,5 mill kr, 

hvorav Kirkerådet fikk disponere 23,5 mill. kr og departementet 2,0 mill kr. Tilskuddet 

har ikke vært regulert de siste år. 

 

Tildelingen fra Opplysningsvesenets fond består av tre hoveddeler:  

Fellestiltak for Den norske kirke, Kirkemøtets andel og bispedømmerådenes andel.  

 

Denne rapporten viser hvordan bevilgningen fra 2014 er brukt. Rapportene fra 

bispedømmerådene er samlet i et eget vedlegg. 

 

Det er de retningslinjer for disponering av tilskudd som Kirkemøtet vedtok i 2012 som 

ligger til grunn for disponeringen av tilskuddsmidlene. Alle henvisninger viser til dette 

regelverket. 

 

Forslag til vedtak  

Kirkerådet tar rapporten til orientering 

 

 

 

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk 
kirkeråd 

KR 30/15 
Oslo, 11.-12. juni 2015 
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Saksorientering  

Kirkemøtet fastsatte på møtet 14. november 1997 (KM 12/97) med hjemmel i lov av 7. 

juni 1996 om Opplysningsvesenets fond retningslinjer for disponering av tilskudd fra 

Opplysningsvesenets fond til kirkelige formål.  

 

Retningslinjene har vært behandlet av Kirkemøtet flere ganger og ble revidert siste gang i 

2012, KM 6/12. De grunnleggende prinsippene har ikke blitt endret i denne perioden. 

 

Fordelingsprinsippene er omtalt i retningslinjenes § 3: 

 

3.1 Ved tildeling av tilskudd skal det legges særlig vekt på tiltak i menighetene og 

felleskirkelige tiltak. 

 

3.2 Den del av bevilgningen som stilles til disposisjon for utviklingstiltak i samarbeid 

med søsterkirkene er et felleskirkelig ansvar. Beregningsgrunnlaget for denne andelen 

skal være den samlede bevilgning. 

 

3.3 Når bevilgningen nevnt under 3.2 er fratrukket, skal Kirkerådets administrative 

kostnader knyttet til disponeringen av bevilgningen dekkes av bevilgningen. 

Administrasjonsutgiftene må ikke overstige 10 %. 

 

3.4 Beregningsgrunnlaget for Kirkemøtets og bispedømmerådenes andel er den tildelte 

bevilgning, fratrukket omkostninger nevnt under pkt. 3.2 og 3.3 over. 

 

Kirkemøtet ved Kirkerådet bestemmer den faktiske anvendelse av den ene halvdelen av 

bevilgningen. Den andre halvdelen tildeles og disponeres av bispedømmerådene 

 

Det er Kirkerådet og bispedømmerådene som er tilskuddsforvaltere for tildelingen fra 

OVF. Det betyr at det er Kirkerådet og bispedømmerådene som er ansvarlige for å gi 

rammene for tildelingene til tilskuddsmottakerne.  

 

Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd er tilskuddsmottakere som kan fordele til 

prosjekter innenfor de økonomiske rammer som er gitt fra Kirkerådet.  

 

Kirkerådet har ikke hatt utlysning av midler til eksterne søkere siden 2009. Dette har sin 

bakgrunn i de store reformene som er igangsatt av Kirkemøtet. Uten tilskudd fra 

Opplysningsvesenets fond hadde det ikke vært mulig å realisere disse siden de statlige 

rammene til Kirkerådet ikke har inneholdt midler til dette. 

 

De aller fleste mottakere har rapportert innen fristen. Manglende rapportering vil føre til 

at prosjektene ved neste tildeling ikke vil motta midler, eller får redusert sin tildeling.  

 

For mottakere betyr tilskudd fra OVF en viktig stimulans i arbeidet. Det gir muligheter 

for å arbeide med oppgaver og utfordringer som ikke lar seg løse innenfor ordinære 

driftsoppgaver. Prosjektmidler er viktig for å stimulere til utvikling og forsøk. De fleste 

tiltak skaper ringvirkninger i form av økt kompetanse og innsikt hos den enkelte 
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målgruppe. For tiltak som er flerårige er det viktig at søkere kan forvente en betydelig 

grad av forutsigbarhet. Det er derfor viktig at ordningen opprettholdes i fremtiden.   

 

De fleste søknadene er på større beløp enn det beløp som innvilges. Dette gjør at 

prosjektenes ambisjoner ofte må reduseres, fordi det er vanskelig å skaffe annen ekstern 

finansiering. Hvis prosjektene av den grunn ikke kommer i gang, blir midlene returnert. 

Det kan skje hvis rammebetingelsene endres. Dette skjer heldigvis ikke så ofte. 

 

Det er en utfordring at flere av de faste driftsutgiftene finansieres over denne 

tilskuddsordningen. Bispedømmerådene har i flere år fått finansiert sine misjonsrådgivere 

ved at det bevilges et tilskudd på kr 100 000 pr. bispedømme. Denne øremerkingen 

foresto Kirkerådet fram til 2012 som en oppfølging av saken om menighet og misjon. Fra 

2013 har flere av bispedømmerådene opprettholdt denne tildelingen når de fordelte 

bispedømmets andel av tilskuddet fra Kirkerådet. 

 

Kirkemøtet vedtok i 2008 å sette i gang et 10-årsprosjekt innenfor skaperverk og 

bærekraft. Hele Kirkerådets engasjement i prosjektet har vært finansiert av OVF-midler.  

Kirkerådet har videre i 17 år gitt driftsmidler til Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot 

vold og seksuelle overgrep fra denne posten. 

 

Også andre oppgaver, som har hatt manglende statlig finansiering, har vært finansiert av 

disse tilskuddsmidlene, bl. arbeidet med fremtidig kirkeordning.  Det er denne 

muligheten Kirkerådet har hatt når de statlige driftsmidlene ikke strekker til omstilling og 

videreutvikling av driften. 

 

Det er et mål i fremtiden å bruke tilskuddsmidlene til prosjekter slik som intensjonen er i 

retningslinjene. Driftsoppgaver må finansieres på driftsbudsjettet. 

 

Tilskuddet fra Opplysningsvesenets fond til felleskirkelige tiltak var på 25,5 mill kr, 

hvorav Kirkerådet fikk disponere 23,5 mill. kr og departementet 2,0 mill kr. Tilskuddet 

har ikke vært regulert de siste år. 

 

For øvrig henvises det til tabeller og informasjon i saksdokumentet.  

 

Rapportene fra de ulike bispedømmerådene er samlet i et eget vedlegg. 
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Rapport 2014 

Tildelingen fra Opplysningsvesenets fond består av tre hoveddeler:  

Fellestiltak for Den norske kirke, Kirkemøtets andel og bispedømmerådenes andel. 

Denne rapporten viser hvordan bevilgningen fra 2014 er brukt. 

 

Oppsettet i rapporten vil følge denne oppdelingen: 

Nøkkeltall:     

Samlet sum 

tildelt fra 

avkastning på 

OVF: 

1. Fellestiltak for Den 

norske kirke: Midler 

til økumeniske 

kontingenter, 

konferanse-avgifter, 

delegasjonsutgifter,  

midler til søsterkirker 

og administrasjons-

utgifter. 

2.  Kirkemøtets andel: 
Midler til eksterne 

organisasjoner, interne 

prosjekter og 

pilotprosjekter. 

3. 

Bispedømmerådenes 

andel: Midler til 

lokalt og regionalt 

arbeid og til misjons- 

eller internasjonal 

konsulent i 

bispedømmene. 

23 500 000 9 210 300 7 144 850 7 144 850 

 

BEVILGNING 2014       

1. Fellestiltak:    9 210 300 

a) Kirkerådet avsetter til økumeniske kontingenter (pålagt gjennom St.prp. nr. 1): 3 987 000 

b) Kirkerådet avsetter til generalforsamlinger og delegasjonsutgifter 1 080 000 

c) 10 % til søsterkirker, fordelt av Mellomkirkelig råd  1 843 300 

d) Administrasjonstilskudd    2 300 000 

2. Kirkemøtets andel      

Midler til eksterne organisasjoner og interne prosjekter  7 144 850 

a) Av Kirkemøtets andel avsetter Kirkerådet til Kirkerådets prosjekter      5 794 850 

b) Av Kirkemøtets andel avsetter Kirkerådet til prosjekter innenfor samisk 

kirkeliv    700 000 

c) Av Kirkemøtets andel avsetter Kirkerådet til eksterne prosjekter i henhold til   

saksutredning og de endringer som framkom i møtet                                                     650 000 

       

3. Bispedømmerådenes andel       

Midler til lokale eksterne organisasjoner og interne prosjekter 7 144 850 

Sum bevilgning 2014 – tildelingsbrev      23 500 000 

Ubrukte midler 2013 overført til 2014     765 000 

Ny tildeling 2014       24 265 000 

Regnskapsført i Kirkerådet 2014     23 070 000 

Ubrukte midler 2014 overført til 2015     1 195 000 
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DEL 1: FELLESTILTAK  
Fellestiltak omhandler: 1a) Kontingenter til økumeniske organisasjoner, 1b) Konferanseavgift og 

delegasjonsutgifter til generalforsamlinger i økumeniske organisasjoner, 1c) Utviklingstiltak til 

søsterkirker og 1d) Administrasjonstilskudd.  

1a) Kontingenter til økumeniske organisasjoner 

Etter pålegg i St. prp. nr. 1 ble Den norske kirkes kontingenter til økumeniske organisasjoner dekket av 

den årlige ramme som tildeles som tilskudd fra OVF.   

Mottaker Formål Utbetalt 

beløp 

Rapportering 

Kirkenes Verdensråd Kontingent  1 530 000 Kontingenten er en betingelse for deltakelse 

i organisasjonen, og arbeidet følges løpende av 

sekretariatet og valgte representanter. 

Det Lutherske Verdensforbund Kontingent  1 525 000 Kontingenten er en betingelse for deltakelse 

i organisasjonen, og arbeidet følges løpende av 

sekretariatet og valgte representanter. 

Ecumenical Advocacy Alliance Kontingent  5 000 Kontingenten er en betingelse for deltakelse 

i organisasjonen, og arbeidet følges løpende av 

sekretariatet og valgte representanter. 

Konferansen av Europeiske 

kirker (KEK)  

Kontingent  335 000 Kontingenten er en betingelse for deltakelse 

i organisasjonen, og arbeidet følges løpende av 

sekretariatet og valgte representanter. 

Churches Commission on 

Migrants in Europe 

Kontingent  50 000 Kontingenten er en betingelse for deltakelse 

i organisasjonen, og arbeidet følges løpende av 

sekretariatet og valgte representanter. 

Menneskerettighetsfondet Kontingent 90 000 Den norske kirkes bidrag til fondet. Midlene går til 

drift. 

Leuenberg Kirkefellesskap Kontingent  40 000 Kontingenten er en betingelse for deltakelse 

i organisasjonen, og arbeidet følges løpende av 

sekretariatet og valgte representanter. 

Kirkelig fredsplattform Kontingent 28 000 Kontingenten er en betingelse for deltakelse 

i organisasjonen, og arbeidet følges løpende av 

sekretariatet og valgte representanter. 

Flyktningenettverket Kontingent 50 000 Kontingenten er en betingelse for deltakelse 

i organisasjonen, og arbeidet følges løpende av 

sekretariatet og valgte representanter. 

Norges Kristne Råd  Kontingent 334 000 Kontingenten er en betingelse for deltakelse 

i organisasjonen, og arbeidet følges løpende av 

sekretariatet og valgte representanter. 

Sum:  3 987 000  
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1b) Konferanseavgift og delegasjonsutgift til Kirkenes verdensråd  

Den norske kirke har et ansvar for å betale sin andel av konferanseavgiften og delegasjonsutgifter for 

generalforsamlingene i økumeniske organisasjoner, samt forberedelse og delegasjonsutgifter.  

Dette har tidligere vært dekket over Statsbudsjettet.  

Formål   Regnskap Rapportering 

 

Denne posten dekker Den norske kirkes utgifter til generalforsamlingene i KV, LVF, KEK og CPCE.  

Kirkenes Verdensråd (KV) 500.000 

Sum direkte utgifter 500 000 

Nasjonale utgifter (Kirkenes Verdensråd kr. 355 000) Konferansen av Europeiske 

kirker (kr. 225.000)  

580 000 

Sum totalt 1 080 000 

 

 

1c) 10 % midler til søsterkirker (fordelt av Mellomkirkelig råd) 

Kirkemøtet 1997 vedtok at 10 % av bevilgningen skal tilfalle utviklingstiltak i samarbeid med søsterkirker  

(§ 3.2 i retningslinjer for OVF). Ut fra vedtak i KR (februar 2000) er det MKR som skal stå for tildelingen 

til disse tiltak. Til sammen utgjorde denne summen kr 1 843 300, jfr. MKR sak 08/14.  

Program hos KV/LVF (50 %) 

Mottaker  Målsetting  Regnskap Rapportering 

Kirkenes 

Verdensråd og 

Konferansen av 

Europeiske kirker 

(KEK) 

Bidrag til KVs 

virksomhet 

460 825 Beløpet har blitt overført til KV. Det henvises til årsmelding 

fra Kirkenes Verdensråd. Midlene ble gitt i støtte til følgende 

programmer:  

1) Solidarity with indigenous people - global coordination 

(P2042A) kr 237 100  

2) WCC and the Ecumenical Movement in the 21st Century 

(YYP1) kr 47 500  

3) Called to be the one church: (YP201) kr 81 500  

4) Bossey Ecumenical Institute kr 51 400  

5) Konferansen av Europeiske kirker kr 43 325. 

Det Lutherske 

Verdensforbund og 

Strasbourg 

Ecumennical 

Institute 

Bidrag til LVFs 

virksomhet  

460 825 Beløpet har blitt overført til LVF. Det henvises til årsmelding 

fra Det lutherske Verdensforbund. Midlene ble gitt i støtte til 

følgende programmer:  

1) Tilskudd til "The LWF Foundation-Endowment Fund" kr 

200 825  

2) Ecumenical Dialogue and Relations, PGS003 kr 180 000  

3) Institute for Ecumenical Research, Strasbourg. Utgifter til 

deltakelse fra kirkene i sør til det internasjonale økumeniske 

seminar kr 80 000. 

    921 650     
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Drift- og prosjekttilskudd til søsterkirker Den norske kirke har formaliserte samarbeidstaler med. 

Mottaker  Målsetting  Regnskap Rapportering 

1. IECLB – Brasil Driftstilskudd 122 887 Driftstilskudd inngår i ordinær drift og 

rapporteres ikke. 

2. ELCSA – Den 

evangelisk lutherske 

kirke i det sørlige Afrika.  

Driftstilskudd 122 886 Driftstilskudd inngår i ordinær drift og 

rapporteres ikke. 

3. ELCHJL - Jordan og 

det hellige land 

Driftstilskudd 122 886 Driftstilskudd inngår i ordinær drift og 

rapporteres ikke. 

 

4. EST Brasil – Escola 

Superior de Teologia er 

knyttet til IECLB.  

Målsettingen er å evaluere og 

videreutvikle diakonifaglig 

kunnskap og kompetanse for 

IECLBs kirkelige ansatte 

(særlig prester og diakoner) 

gjennom forskning. 

122 886 Rapport fra prosjektet er ikke mottatt enda. 

 

5. ELCSA – Den 

evangelisk lutherske 

kirke i det sørlige Afrika.  

Det ble ikke behandlet noen ny 

prosjektsøknad. 

 

0  

6.  ELCJHL – Den 

evangelisk lutherske 

kirke i Jordan og Det 

hellige land.  

Bedre kristne kvinners 

rettigheter i den religiøse 

familielovgivningen, særlig 

med tanke på areverett og 

skillsmisse.  

122 887 Rapport fra prosjektet er ikke mottatt enda. 

 

6.  ELCJHL – Den 

evangelisk lutherske 

kirke i Jordan og Det 

hellige land.  

Gjeldsreduksjon for ELCJHL  122 887 Ubrukte prosjektmidler til ELCSA ble 

benyttet til gjeldssanering for ELCJHL. 

Dette inngår som en COCOP-forpliktelse 

fra Den norske kirke. 

Sum driftstilskudd og prosjekter 737 320   
  

 
Bygging av vennskapsrelasjoner med søsterkirker 10 % 

Mottaker  Målsetting  Regnskap Rapportering 

Hamar 

bispedømme 

Bygging av vennskapsrelasjoner 

med vennskapskirker 

65 000 Hamar bispedømme har brukt midlene slik: Besøk fra 

Romania til menighetene i Østre Toten (30 000), Støtte til 

besøk til Thailand/Laos til Hamar menighet (3 000), Støtte 
til besøk til Estland til Lunner menighet (5 000), Støtte til 

besøk til Azerbadsjan til Hof menighet (7 000), Støtte til 

besøk til Bangkok til Eleverum menighet (10 000) og støtte 
til besøk fra Danmark til Dovre kyrkelege fellesråd 

(10 000). 

Bjørgvin 

bispedømme 

Bygging av vennskapsrelasjoner 

med vennskapskirker 

65 000 Rapporten er ikke mottatt enda.  

Møre bispedømme 

  

Bygging av vennskapsrelasjoner 

med vennskapskirker 

54 330 Endelig rapport er ikke mottatt enda. 

Sum til vennskapsrelasjoner 184 330   

Sum bevilget til søsterkirker 1 843 300   
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1d) Administrasjonstilskudd 

Siden Kirkerådet har de administrative oppgaver og kostnader knyttet til forvaltning av ordningen ble det i 

2014 tatt ut kr 2 300 000 (under 10 % av tildelt beløp) i administrasjonsutgifter.  (Jfr. § 3.3. retningslinjer 

fra OVF). 

Mottaker  Målsetting  Regnskap Rapportering 

De sentral-

kirkelige råd 

Ivareta tilskudds-

ordningen 

 2 300 000 Forvaltningen av ordningen har blitt ivaretatt. Søknads- og 

rapporteringsskjemaer har blitt utarbeidet og sakspapirer og 

rapporter ble fremlagt for rådene innenfor tidsfristene. Kirkerådet 

har også ivaretatt alle rutiner i forhold til utbetaling og ivaretakelse 

av ordningen, både nasjonalt og for bispedømmene samt faglige 

arbeider med satsingsområdene. 

 

  

 

Del 2: Kirkerådets disponering av Kirkemøtets andel:                    kr 7 144 850 
Retningslinjene for punkt 10 lyder:  

10. Kirkerådets disponering av Kirkemøtes andel 
10.1 Ved tildeling av tilskudd skal det særlig legges vekt på støtte til kirkelige fellestiltak. 

Normalt bør en vesentlig del av tildeling skje til prosjekter av ekstern karakter. 

(Del 2a og b), samt tidsavgrensede prosjekter i regi av landsomfattende råd og organisasjoner 

(Del 2c). 

 

Kirkerådets prosjekter  …………………………kr 5 794 850 

Prosjekter i Samisk kirkeråd …………………...kr    700 000 

Eksterne prosjekter ……………………………. kr     650 000      

Sum fordelt ……………………………………..kr  7 144 850 

 

Alle prosjektene under Kirkerådet og Samisk kirkeråd inngår i rapporteringen i KR sak 12/15: 

Årsrapport for de sentralkirkelige råd. Midlene har vært viktige for å gjennomføre 

satsingsområdene som Kirkemøtet/Kirkerådet har vedtatt.  

 

Nedenfor er fordelingen satt inn i en tabell som viser disponering pr satsingsområde, andel i %, 

antall prosjekter og tilskudd pr innvilget søknad for 2014 sammenlignet med 2013.  

 

Oversikten viser at gudstjenesteliv er det feltet som har fått de største beløp. Dette har 

sammenheng med arbeid med ny gudstjenesteordning.  

 

Både gudstjenesteliv og diakoni er viktige satsingsområder som nyter godt av bevilgninger fra 

OVF. Under annet er det i 2014 gitt bevilgninger til arbeid med menighetsutvikling og arbeidet 

med forholdet mellom kirke og stat samt arbeidet med tanke på en fremtidig kirkeordning. 

 

Det har vært en bevisst policy de siste årene å samle tilskuddet på større prosjekter og antall 

prosjekter har vært stabilt. 

Satsingsområde Rapport beløp Andel i % 

Antall 

prosjekter 

Gjennomsnitt tilskudd 

pr prosjekt 

År: 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 
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Diakoni 1 820 000 1 500 000 25,5 21,3 4 3 455 000 500 000 

Kirkemusikk og 

kultur 0 150 000 0,0 2,1 0 3 0 50 000 

Barn og unge 150 000 200 000 2,1 2,8 1 1 150 000 200 000 

Gudstjenesteliv 2 210 000 3 600 000 30,9 51,1 1 1 2 210 000 3 600 000 

Samisk kirkeliv 700 000 700 000 9,8 9,9 6 4 116 667 175 000 

Annet 2 264 850 894 850 31,7 12,7 2 2 1 132 425 447 425 

SUM 7 144 850 7 044 850 100 100 14 14 510 346 503 204 

 

De enkelte prosjekter presenteres nedenfor og det er også gjort henvisning til de enkelte 

satsingsområdene: 

 
Satsings-

område 

 Målsetting i søknad   Regnskap Rapportering 

 

Diakoni 

Diakonal satsing (P 108)  

Det vil arbeides med diakonal utvikling i 

tråd med Plan for diakoni og med særlig 

vekt på Samhandlingsreformen 

 

Samhandlingsreformen og lokalt 

samarbeid gir utfordringer innen flere felt, 

hvor det lokalt vil prøves ut ulike tiltak. 

Det overordnede samlede prosjektet 

foreslås bygget opp med delområdene 

katastrofeberedskap, integrering av 

innvandrere, likeverd og tilrettelegging for 

mennesker med utviklingshemning, og 

kirkelig bidrag i samhandlings-reformen. 

Innen overgrepsfeltet er en viktig 

samhandling å bygge et økumenisk 

nettverk. Det vil også være viktig å gi 

bidrag til innsikt og refleksjon i sosial-

etiske problemstillinger, som har relevans 

for diakonal virksomhet. 

Framdrift og omfang er til dels avhengig 

av ressurser og kapasitet 

 

200 000 

Det henvises til Årsrapporten fra 

Kirkerådet for 2014 kap 5 s 20. 

 

Det er utarbeidet en prosjektrapport om 

Samhandlingsreformen. 

 

Saken følges opp i 2015. 

 

Diakoni 

Skaperverk og bærekraft (P 112).  
Kirkemøtet 2008 vedtok å realisere den 

vedtatte reformen Skaperverk og bærekraft 

som et økumenisk samarbeidsprosjekt mellom 

Norges Kristne Råd, Kirkens Nødhjelp og Den 

norske kirke. Prosjektet bygger på det 

eksisterende arbeidet med miljø, forbruk og 

rettferd, og har som mål å gjøre kirkene til en 

tydelig aktør i arbeidet for et bærekraftig 

samfunn. Kirken skal settes i stand til å være 

en mer aktiv pådriver i miljø- og 

rettferdsspørsmål lokalt, regionalt og nasjonalt. 

 

 

650 000 

Det henvises til KRs Årsrapport kap 5 s. 

23 

 

Kirkens engasjement for miljø og klima 

har fått mye oppmerksomhet både 

nasjonalt og internasjonalt også i 2014. 

 

Det er stort behov for mer oppfølging og 

økonomisk støtte av frivillig engasjement 

regionalt og lokalt.  

 

Siden 2012 har Kirkens Nødhjelp og 

Norges Kristne Råd forpliktet seg til å 

bidra med finansieringen av 

koordinatorstillingen.  



 

10 

 

  

Satsings-

område 

 Målsetting i søknad   Regnskap Rapportering 

Diakoni Klimamelding for Den norske kirke 
Bakgrunn/begrunnelse 

Med bakgrunn i vedtak KM 4/12 skal det 

utformes en klimamelding for Den norske 

kirke. I vedtaket ber KM de 

sentralkirkelige råd: En egen klimamelding 

for Den norske kirke må utarbeides så 

raskt som mulig. Den må konkretisere 

hvordan alle ledd i kirkens organisasjon 

kan bidra til å realisere Den norske kirkes 

ambisjoner for klima og bærekraft. 

Meldingen må også synliggjøre og 

etterspørre hvordan dette perspektivet er 

ivaretatt i andre arbeidsområder som 

diakoni, trosopplæring og gudstjenesteliv.  

 

270 000 Kirkerådet har utarbeidet, i samarbeid 

med bispedømmerådene og andre 

instanser en klimamelding som bl.a. gjør 

rede for Den norske kirkes samlede årlige 

klimafotavtrykk.  

  
Klimameldingen viser hvordan 

perspektiver fra klima, miljø og bærekraft 

er ivaretatt i planer for diakoni, 

trosopplæring og gudstjenesteliv. Den 

skal gjøre det mulig å identifisere 

konkrete forbedringspunkter og være 

grunnlag for målrettede forbedringstiltak. 

 

Kirkerådet behandlet klimameldingen og 

vedtok plan for oppfølging som sak KR 

06/15 som en samhandlingsplan for 

klima, miljø og bærekraft 2015-2030. 

 
Klimameldingen ble lagt fram på 

Kirkemøtet 2015 som orienteringssak, 

KM 03.7/15. 

 

Barn- og 

unge 

Kirke 18 – 30 

Prosjektet følger opp vedtak fra KM i 

2013. 

 

Målet med prosjektet er: 

Aldersgruppen 18−30 år erfarer at kirken 

er relevant, livsnær og tilgjengelig.  

Økt engasjement, fagutvikling og 

gjennomføring av tiltak i Den norske 

kirkes menigheter, organisasjoner og andre 

fagmiljøer styrker satsningen på unge 

voksne i kirken.  

    
200 000 

Det henvises til KRs Årsrapport kap 2.  

s. 25 

 

Strategiarbeidet er et langsiktig og 

utfordrende arbeid i den forstand at det 

retter seg mot en lite ensartet målgruppe 

og forskjellige aktører. 

 

Prosjektet har vært fulgt opp ved fag- og 

materiellutvikling. Det gjennomføres nå 

en kartlegging blant bispedømmeråd og 

utdanningsinstitusjoner når det gjelder 

oppfølging av KM-vedtak . Denne skal 

danne grunnlag for en orienteringssak til 

Kirkerådet i løpet av 2015. 

 

Guds-

tjeneste-

liv 

Reform av gudstjenestelivet (P 123).  

Reform av kirkens gudstjenesteliv– KM 

sak 2012  

(Målsetningen med prosjektet er: 

1. Fullføre reformen og fornye 

gudstjenestelivet i menighetene ved å bidra 

til høyere gudstjenestedeltakelse og en 

bredere samtale om gudstjenesten. 

2. Fullføre produksjon og stimulere til å ta 

i bruk ny salme- og koralbok 

for å fornye salmesangen i menigheter, 

foreninger og hjem. 

3. Evaluere reformen, samt den liturgiske 

musikken med tanke på KM-vedtak i 

2017.  

 

2 210 000 

Det henvises til KRs Årsrapport kap 3 s. 

26. 

 

 

Arbeidet er gjennomført i.h.t. planene. 
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Satsings-

område 

 Målsetting i søknad   Regnskap Rapportering 

 

Annet  Menighetsutvikling.  

Målet med prosjektet er: 

1) Fremskaffe kirkefaglig forståelse av 

planverkenes betydning og rolle for 

menighetsutvikling med vekt på de 

erfaringer som er gjort gjennom 

trosopplæringsreformen. 

2) Bidra til menighetsutvikling gjennom 

etablering av nettverk for 

menighetsutvikling og deltagelse i arbeidet 

«Menighetsutvikling i folkekirken». 

3) Gi faglig grunnlag for etablering av et 

fremtidig planverk for lokalmenighetene. 

4) Bidra med 

kirkefag/menighetsutviklingskompetanse i 

forhold til kirkeordningsprosessene 

 

264 850 

Det har vært samarbeidet med prosjektet 

«Menighetsutvikling i folkekirken» på 

MF om videreutvikling og kvalitetssikring 

av verktøy og arbeidsprosesser omkring 

menighetsutvikling.   

 

Arbeidet med ordninger for 

menighetsdannelse på tvers av 

soknestrukturen blir vurdert i lys av det 

som skjer med kirkeordning fremover.  

 

Annet 

 

Utvikling av fremtidig kirkeordning  
Kirkerådet har ikke tilstrekkelig ressurser i 

sitt ordinære driftsbudsjett til år å arbeide 

med denne saken. Derfor er det stort behov 

for tilleggsfinansiering  

 

Hovedmålet med prosjektet er å utarbeide 

forslag til en ny kirkeordning på grunnlag 

av tidligere vedtak i Kirkemøtet. 

Identifisere behov og premisser for arbeid 

med endret kirkelig organisering og legge 

til rette for en demokratisk prosess. 

 

 

2 000 000 

Det henvises til KRs Årsrapport kap 1 

s. 22 til 23. 

 

Arbeidet følger de oppsatte planer.  

 Sum pilotprosjekter og KRs prosjekter 5 794 850  

 

2 b) Prosjekter i regi av Samisk Kirkeråd 

Kirkemøtet vedtok i 1993 at samisk kirkeliv skulle være et satsingsområde for bruk av OVF- 

midler. Samisk kirkeråds del av bevilgningene var i 2014 kr 700 000. Dette gikk til prosjekter og 

arbeid innen samisk kirkeliv i tråd med strategiplan for samisk kirkeliv. Det ble gitt tilskudd til: 

samiske liturgier (kr 190 000), samisk bibeloversettelse (kr 150 000), samiske kirkedager               

(kr 100 000), forsoningsarbeid kr 100 000 og støtte til deltakelse for 2 personer på FN konferanse 

om urfolk (kr 30 000). Kr 70 000 ble gitt i støtte til Kirkenes Verdensråds urfolksprogram.   

 

Tilskuddene er viktig for å kunne følge opp strategiplanen for samisk kirkeliv. 

Det henvises til rapportering i Kirkerådets årsrapport 2014 side 36 – 39 jfr. KR sak 12/15. 
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 2 c) Midler til organisasjoner 

Andre del av Kirkemøtes andel innbefatter oppgaver av mer generell karakter, samt 

tidsavgrensede prosjekter i regi av landsdekkende organisasjoner. 

)Satsingsområde 

og mottaker 

Innhold/målsetning Regnskap Rapportering 

 

DIAKONI 

 
1.  

Kirkelig 

Ressurssenter 

mot vold og 

seksuelle 

overgrep. 

 

 

 

Diakoni: "Driftsstøtte".  

 
Driftsmidler til drift av 

senteret. 2014 var senterets 

18. driftsår og det ble 

innvilget driftsstøtte på kr 

650 000. 

 

 

 

 

650 000 

Årsrapport og revidert regnskap er mottatt. 

Driftsinntektene i 2014 var på kr. 4 727 000 og 

driftskostnadene på kr. 4 896 000, slik at driften gikk 

med underskudd på kr 59 000 før finansposter.    

 

Siden 2011 har ikke Stiftelsen Diakonissehuset og  

KFUK/KFUM, som grunnlegger av stiftelsen,  gitt 

driftsstøtte. Aktiviteten har vært redusert og tilpasset 

bemanningen. Norges kristner råd er kommet med i 

arbeidet. 

 

Pengene fra OVF har vært avgjørende for at tilbudet 

kan opprettholdes.  Det er et krevende og omfattende 

arbeid med å forebygge, håndtere og bearbeide 

overgrep. Det er fortsatt stort behov for senterets 

tjenester. Det henvises til 

www.kirkeligressurssenter.no  

for mer informasjon om senterets virksomhet. 

  

SUM utbetalt  
 

650 000 

 

 

Del 3: BISPEDØMMERÅDENES ANDEL                                       kr 7 144 850  
 

Denne del av rapporten omhandler bispedømmerådenes fordeling og bruk av OVF midler. Rapporten 

baserer seg på de tildelinger som ble bevilget i 2014, rapportering og oppfølging av det enkelte prosjekt.  

 

Bispedømmerådene har ulik policy og praksis når midlene blir fordelt. Noen konsentrerer tildelingen ved å 

velge ut noen få større prosjekter, mens andre benytter midlene på flere tilskuddsmottakere.   

Denne praksis har vært utviklet over tid. Noen prosjekter er ettårige og noen treårige. Rapporten følger 

samme mal som tidligere.  

 

Det er satt opp en tabell på neste side som viser fordelingen av tildelinger etter Kirkemøtets 

satsingsområder.  

 

Denne viser at barn og unge er det satsingsområdet som det har vært bevilget mest midler til. Tilskuddet 

var på kr 2 092 000 i 2014, omtrent som i 2013 (29,3 %), mens kr 1 638 500 (22,9 %) ble bevilget til 

diakoni.   Det er gradvis bevilget en større andel til kirkemusikk og kultur, kr 1 259 000 (17, 6%).  

 

Oversikten viser at det er stor stabilitet i fordelingen av midler mellom de ulike satsingsområdene 

i 2013 og 2014.  

 

http://www.kirkeligressurssenter.no/
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Satsingsområde Rapport beløp Andel i % 

År: 2014 2013 2014 2013 

Diakoni 1 638 500 1 606 000 22,9 22,5 

Kirkemusikk og kultur 1 259 000 1 140 500 17,6 16,0 

Barn og unge 2 092 500 2 090 000 29,3 29,2 

Gudstjenesteliv 309 000 377 000 4,3 5,3 

Samisk kirkeliv 50 000 125 000 0,7 1,7 

Annet 327 000 349 000 4,6 4,9 

SMM - 

Misjonskonsulenter 1 210 000 1 274 000 16,9 17,8 

Administrasjon 258 850 186 500 3,6 2,6 

SUM 7 144 850 7 148 000 100 100 

 
Tre av bispedømmerådene har ikke rapportert på måloppnåelsen. For mer detaljer over bruken  

henvises til rapportene for hvert enkelt bispedømme som følger i et eget vedlegg  

 

Økonomiske/administrative konsekvenser  

I 2014 er det regnskapsført kr 23 070 000. Det ble overført kr 765 000 i ubrukte midler 

fra 2013. 

 

Ved utgangen av 2014 var det ubrukte midler på kr  1 195 000, som av ulike grunner ikke 

er utbetalt til tilskuddsmottakerne. Departementet har i brev av 27. mars 2015 godkjent at 

midlene overføres til 2015. Til disposisjon i 2015 er dermed kr 24 695 000. 

 

Når bevilgede midler ikke er utbetalt, kan det skyldes at prosjektet ikke er kommet i 

gang, slik at beløpet er returnert eller at utbetalingsanmodning kommer for sent i 

desember til å få utbetalingen med på det regnskapsåret midlene er bevilget. Det er et mål 

å holde dette beløpet så lavt som mulig slik at vi kan få full effekt av de midlene som 

stilles til disposisjon.  

 

Forslag til vedtak gir ingen ytterligere økonomiske eller administrative konsekvenser for 

de sentralkirkelige råd. 

 


