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Vurdering av det årlige tilskuddet til KIFO (2. gangs 
behandling) 
  

 

Sammendrag 
Kirkemøtet ba i 2017 Kirkerådet utrede konsekvensene av kutt i tilskuddet til KIFO 

og vurdere redusert støtte fra budsjettåret 2018.  

 

Kirkerådet vil ta initiativ til at det igangsettes en evaluering av KIFO i samarbeid 

med KIFO’s styre og hovedsamarbeidsparter med sikte på å foreta en grundigere 

vurdering og evaluering av KIFO. 

 

Det legges ikke opp til at eventuelle kutt skal ha innvirkning på budsjettåret 2018. 
 

 

 

Forslag til vedtak 
1. Kirkerådet viser til Kirkemøtets vedtak om å vurdere kutt i grunntilskuddet til 

KIFO og konkluderer med at det ikke foreslås nedskjæringer på tilskudd til KIFO for 

2018 og 2019.  

 

2. Kirkerådet tar initiativ til at det igangsettes en evaluering av KIFO i samarbeid 

med KIFO’s styre og hovedsamarbeidsparter som grunnlag for å vurdere utviklingen 

av grunntilskudd til KIFO. 

 

3. Denne saken inngår i saken om Statsbudsjettet 2019 til Kirkemøtet 2018, sak KM 

13/18.  

 



  

 

  

Saksorientering 

Bakgrunn 

Kirkemøtet vedtok i 2017 i sak KM 07/17, som omhandlet Kirkemøtets fordeling av 

midler for 2018 og orientering om budsjett for 2017, følgende:  

 

Kirkemøtet ber Kirkerådet utrede konsekvensene av kutt i tilskuddet til KIFO 

og vurdere redusert støtte fra budsjettåret 2018. Saken forelegges Kirkemøtet 

2018. 

 

Komiteen som behandlet saken under Kirkemøtet gjorde følgende merknad: 

 

6. 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. 

  

Kirkerådet gjorde følgende vedtak på sitt møte i desember 2017: 

Kirkerådet drøftet konsekvenser av kutt i tilskuddet til KIFO og ber direktøren 
fremme saken til ny behandling på Kirkerådets møte i januar 2018. På 
bakgrunn av de vurderinger Kirkerådet har gjort fremmes det i januar en 
innstilling til Kirkemøtet. 

Kirkerådet ber også styret i KIFO om en vurdering av denne saken innen 5. 
januar 2018. 

Et eventuelt kutt i tilskuddet til KIFO skal ikke ha innvirkning på budsjettåret 
2018. 

 

Vurderinger av kutt i KIFOs grunntilskudd 

Kirkerådet har i flere år gitt tilskudd til KIFO. Dette har skjedd omtrent på samme 

nivå som det Kulturdepartementet har operert med en rekke år. I 2017 var tilskuddet 

på kr 6 500 000. Målsettingen med tilskuddet er å bidra med driftskapital, i 

tildelingsbrev har det de senere år vært vanlig å legge inn bestilling av ett oppdrag, 

for årene 2015 og 2016 var ble KIFO bedt om å evaluere kirkevalgene.  

 

Etter vedtak av Kirkemøtet 2017, har Kirkerådet igangsatt et arbeid med å vurdere 

hvilke konsekvenser det vil ha dersom en skulle redusert eller fjernet hele 

grunntilskuddet til KIFO. Kirkerådet har også hatt flere møter med representanter 

for ansatte og styre i KIFO.  

 



  

Kirkerådet har kommet til at arbeidet med å utrede konsekvenser av kutt i tilskuddet 

til KIFO krever en større og grundigere prosess. Dels bør det foreligge en grundig 

vurdering og evaluering av KIFOs rolle og funksjon, dels ser Kirkerådet det som 

tjenlig at en konsekvensutredning også kan skje i samarbeid med KIFOs styre og 

samarbeidspartnere. Kirkerådet har på oppdrag fra Kulturdepartementet også 

igangsatt et arbeid med å foreta en generelle gjennomgang av alle tilskudd som blir 

tildelt eksterne tilskuddsmottakere. En vurdering av tilskudd til KIFO vil inngå i 

dette arbeidet.  

 

Etter en samlet vurdering har Kirkerådet kommet til å ikke anbefale kutt i tilskudd til 

KIFO for årene 2018 og 2019, men at det i denne perioden blir igangsatt en 

grundigere vurdering av tilskuddet. 

 

Det vises her også til KIFOs brev av 5. januar 2018 hvor styret i KIFO uttrykker: 

 

For å bidra til å kartlegge mulighetsbetingelsene, vurderer styret å få foretatt 
en nærmere utredning og vurdering av KIFO. 

Kirkerådet imøteser en slik nærmere utredning og vurdering av KIFO. 

 

 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Saken har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for budsjettåret 
2018. 
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