
 

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 

 
 

Postadresse: E-post: post.kirkeradet@kirken.no Telefon: +47 23081200 Saksbehandler 
Postboks 799 Sentrum Web: http://www.kirken.no Telefaks:    Hans Øyvind Hvidsten 
0106 OSLO Org.nr.:818 066 872     
 

   
Adresseinformasjon fylles inn ved 
ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. 

 

 
   

Dato: 15.03.2017 Vår ref: 17/01600-1 hh454 Deres ref:    

 

Tildelingsbrev 2017 til KIFO 

1. Tildeling av tilskudd for 2017 
Med bakgrunn i Stortingets vedtak om statsbudsjettet for 2017 har Kirkerådet, etter fullmakt 
fra Kirkemøtet, fordelt tilskudd på kr 6 500 000 til KIFO som driftstilskudd for inneværende år 
jf. KM 18/16, KM 07/17 og KR 62/16.   
 
2. Tilskuddets formål og grunnlag  
Målsettingen med tilskuddet er å bidra med driftskapital for å stimulere til forsknings-, 
utrednings-, og utviklingsarbeid innenfor fagfeltene kirke, religion og livssyn, og å formidle 
forskning og forskningsresultater til menigheter, samfunnet og den offentlige debatt. Vi viser 
også til dialog mellom KIFO og Kirkerådet om oppdrag i 2017 om hhv. «Medlemskap i Den 
norske kirke: ut og innmeldingstendenser i 2016/2017» og «Unge menneskers deltagelse i 
kirkelige aktiviteter», og ber KIFO gjennomføre prosjektene som avtalt i 
prosjektbeskrivelsene.  
  
3. Utbetaling av tilskuddet 
Kirkerådet vil utbetale driftstilskuddet i to terminer. Første utbetaling i 2017 på  
kr 3 250 000 som vil bli utbetalt til deres kontonummer 3000.16.33496 en av de nærmeste 
dager. Resterende beløp vil bli utbetalt for 2. halvår i august 2017.  
 
Tildelingen for 2017 er ikke justert for pris- og lønnsvekst, fordi rammetilskuddet til Den 
norske kirke fra Kulturdepartementet heller ikke var justert for dette.  
Kirkerådet forutsetter at tilskuddet disponeres i samsvar med de mål, forutsetninger og krav 
til økonomiforvaltning, kontroll og rapportering som fremkommer av tildelingsbrevet. Hvert år 
skal det avlegges rapport om KIFOs samlede aktivitet.  
 
Kirkerådet forutsetter at tilskuddet disponeres i samsvar med mål, forutsetninger og krav til 
økonomiforvaltning, kontroll og rapportering jf. vedlagte reglement for tilskuddsmottakere fra 
Kulturdepartementet.  
 
4. Krav til økonomiforvaltningen, kontroll mv.  
Kulturdepartementet og Kirkerådet har adgang til å føre kontroll med at tilskuddet blir 
anvendt etter forutsetningene jf. pålegget Stortinget har gitt forvaltningen om å føre kontroll 
med tilskudd til «offentlig eller privat virksomhet som ellers ikke er undergitt statlig kontroll», 
jf. § 10 2.ledd i Stortingets bevilgningsreglement. Bestemmelsen lyder:  
 
«Ved tilskudd eller lån til offentlig eller privat virksomhet som ellers ikke er undergitt statlig 
kontroll, skal det tas forbehold om adgang for tilskuddsforvalteren til å føre kontroll med at 
midlene benyttes etter forutsetningene.» 
 
Kirkerådet understreker at de ulike lover og forskrifter som gjelder for KIFO må følges nøye. 
  
Kirkerådet vil presisere nødvendigheten av å ha løpende oversikt over den økonomiske 
situasjonen, slik at forholdet mellom budsjetterte og faktiske utgifter og inntekter til enhver tid 
er under kontroll, og at det avsettes reserve til dekning av uforutsette utgifter.  
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Vi forutsetter videre at økonomiforvaltningen skjer i samsvar med gjeldende lover og 
forskrifter, jf. bl.a. regnskapsloven og revisorloven, og at regnskapet, regnskapsdata og 
dokumentasjon av opplysninger av betydning for tilskuddet blir ført og oppbevart i henhold til 
regnskapsloven. 
  
Det er et krav at KIFOs regnskap blir revidert av statsautorisert eller registrert revisor. 
Revisor skal informeres om innholdet i departementets tilskuddsbrev.  
 
Alle offentlige tilskudd skal spesifiseres i regnskapet med beløp og tilskuddsyterens navn. 
Dersom det akkumuleres overskudd over flere år gjennom mindre aktivitetsnivå enn det som 
er forutsatt ved tildelingen av statstilskuddet, vil størrelsen på det årlige tilskuddet kunne bli 
revurdert. Dersom det i ettertid viser seg at tilskuddet ikke er blitt benyttet som forutsatt, kan 
hele eller deler av tilskuddet kreves tilbakebetalt.  
 
5. Rapportering  
KIFO skal utarbeide en egen rapport om den samlede aktivitet i 2017. Rapporten skal, 
sammen med revisorbekreftet regnskap, sendes til Kirkerådet så snart den foreligger og 
senest innen 15. mars 2018. 
 
6. Budsjettsøknad for 2018 og årlig møte.  
Fristen for innsending av budsjettsøknad til Kirkerådet for 2018 er 1. oktober 2017.  
Kirkerådet innkaller KIFO til gjennomgang av årsrapport og regnskap for 2016, 
budsjettsituasjonen i 2017 og budsjettforslag fremover. Dato for årlig møte er tirsdag  
2. mai kl. 1200 i Kirkerådets lokaler.  
 
7. Endringer stat - kirke 
Forvaltningsreformen er gjennomført, og Den norske kirke er nå et selvstendig rettssubjekt. 
Fra 2017 bevilger Kulturdepartementet et rammetilskudd som Kirkemøtet bestemmer 
fordelingen av i samsvar med Kirkemøtets budsjettreglement. I reglementet fordeles midlene 
på tre budsjettgrupper: 
 

1. Den norske kirke (som i dag omfatter bispedømmerådene, KUN, Svalbard kirke, 
Bispemøtet, Kirkerådet,) 

2. Økumeniske og internasjonale organisasjoner 
3. Tilskudd til kirkelige organisasjoner 

 
KIFO kommer inn under tildelinger fra budsjettgruppe 3.  
 
Kirkemøtet skal hvert fjerde år foreta en evaluering av tilskuddsordningene. På grunn av 
gjennomføringen av forvaltningsreformen, har Kulturdepartementet godkjent at evalueringen 
som skulle vært lagt frem for Kirkemøtet 2017, utsettes til Kirkemøtet 2018.   
 
Kirkemøtet i Trondheim 25.-31. januar 2017 behandlet i sak 7/17 fordeling av midler for 2018 
og budsjettet for 2017. Kirkemøtet godkjente Kirkerådets forslag til budsjett for 2017 og 
inndelingen i budsjettgrupper for 2018, men gjorde følgende vedtak som direkte omhandler 
KIFO:  
 
«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.» 
 
Kirkerådet vil følge opp Kirkemøtes vedtak med en utredning i 2017 i samarbeid med KIFO, 
og vurderingen skal forelegges Kirkerådet i desember 2017 og Kirkemøtet 2018.  
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Vi ser fram til et godt samarbeid videre!  
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Aud-Karin Hovi  
Økonomisjef Hans Øyvind Hvidsten 
 seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
Vedlegg:  
Retningslinjer for rammetilskudd til Den norske kirke fastsatt 20 februar 2.pdf 
Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll 2017 - driftstilskudd.pdf 
 
Kopi til: 
EY, Kjetil Andersen Postboks 1156 

Sentrum 
1107 OSLO 
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