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Tildeling av utviklingsmidler i 2020 
 
 

Sammendrag 
Kirkerådet har i mange år tildelt utviklingsmidler knyttet til trosopplæring. I 2018 og 
i 2019 er det også tildelt midler til rekrutteringsprosjekter. Disse tildelingene er 
tidligere foretatt henholdsvis administrativt og av styringsgruppen for 
rekrutteringsprosjektet. For 2020 er det i tillegg som del av diakonisatsningen satt av 
midler til diakonale utviklingsprosjekter. Denne saken inneholder forslag til 
utlysning av midler til de tre ulike tilskuddsformålene. I lys av koronasituasjonen 
foreslås det å lyse ut deler av midlene til diakoni og trosopplæring til utvikling av 
digitale ressurser som kan realiseres raskt. 
 

Forslag til vedtak 
Kirkerådet lyser ut midler som beskrevet i de tre utlysningene. 
 

Saksorientering 
 

Bakgrunn 
Kirkerådet har i mange år tildelt utviklingsmidler knyttet til trosopplæring. Dette er 
forankret i Kirkemøtevedtak i KM sak 07/08 Trosopplæringsreformen:  

Kirkemøtet vil understreke at midler som tilføres reformen primært skal 
tilfalle lokalmenigheten, men vil samtidig understreke nødvendigheten av 
nasjonale og regionale støttestrukturer. Kirkemøtet vil derfor anbefale 
overfor departementet at: 
[…] 
- det fortsatt gis anledning til sentralt å avsette midler til 

 forsøksarbeid og metodeutvikling, herunder nasjonale 
utviklingsprosjekter 

 forskning og fagutvikling, herunder styrking av allerede eksisterende 
kompetanse- og fagmiljøer 

 å styrke faglig kompetanse hos medarbeidere med særlig ansvar for 
trosopplæringen i samarbeid med relevante fag-, forsknings- og 
utdanningsinstitusjoner 



  

 videreutvikling og drift av et kompetansenettverk 
 
Samarbeidet med fag- og ressursmiljø om slike utviklingsprosjekter er fortsatt et 
viktig virkemiddel for å involvere relevante aktører i kirkens arbeid med barn og 
unge, bygge faglige nettverk og bidra til en faglig utvikling av kirkelig 
undervisning/trosopplæringsfeltet i Den norske kirke. Fram til 2019 har Kirkerådet 
med noen unntak lyst ut slike midler årlig. Utlysningen og tildelingen av disse 
midlene har vært gjennomført som en ren administrativ prosess. Resultater fra 
prosjektene har vært delt på konferanser og fagdager, og i Ressursbanken.  
 
I rekrutteringsprosjektet ble det tråd med prosjektplanen både i 2018 og i 2019 
tildelt 1 million til nye prosjekter innen rekruttering. Utlysningen har vært utformet 
administrativt og tildelingen har blitt besluttet av styringsgruppen for 
rekrutteringsprosjektet. Når rekrutteringsprosjektet er over i drift og 
styringsgruppen er avsluttet, må denne avgjørelsen ligge et annet sted. 
 
Det er satt av midler til utviklingsprosjekter knyttet til både trosopplæring og 
rekruttering også i 2020. I tillegg til utviklingsmidler til trosopplæring og 
rekruttering er det i 2020 satt av 1,5 millioner kroner til diakonale 
utviklingsprosjekter.  
 
Sentrale sider ved utlysningene legges fram for Kirkerådet i denne saken. Det er 
første gang de tre utlysningene sees i sammenheng og Kirkerådet har heller ikke 
tidligere blitt forelagt disse utlysningene. For 2021 vil det arbeides med å se 
utlysningene enda mer i sammenheng slik at best mulig måloppnåelse kan sikres. 
 
Felles for de tre ulike utlysningene: 

 Kunngjøring før påske, som vil inkludere vilkår for tildeling 

 Søknadsfrist 25. juni 

 Tidspunkt for kunngjøring av innvilgede prosjekter vil variere siden 
søknadsmengden er forskjellig 

 Orientering til Kirkerådet i desembermøtet 
 
I lys av koronasituasjonen foreslås det å gi mulighet for realisering av digitale 
hjelpemidler som kan utvikles raskt og som kan treffe de spesielle behovene som nå 
er oppstått. Derfor er det foreslått å lyse ut deler av midlene til diakoni og til 
trosopplæring raskt, med kort søknadsfrist og krav om rask utvikling av eventuelle 
ressurser som det gis midler til å utvikle. De midlene som ikke tildeles i denne første 
utlysningen, vil tildeles i det ordinære løpet som beskrevet ovenfor. Nedenfor er 
diakoni delt i utlysning 1a og 1b, og trosopplæring er delt i utlysning 3a og 3b.  

1a Digitale diakoniressurser 
 

Prioriteringer 
Kirkerådet støtter utvikling av digitale ressurser for diakonalt arbeid.  
 
Rammer  

- Det deles ut til sammen inntil 1 million kroner. 
- Midlene utbetales som et engangsbeløp. Eventuell drift av digital ressurs må 

budsjetteres i søknaden. 
- Ressursen skal lanseres innen utgangen av juni 2020. 

 
Hvem kan søke? 

- Organisasjoner 
- Faginstitusjoner 



  
- Menigheter 
- Forlag  
- Andre fagmiljøer 

1b Diakoni 
 
Prioriteringer 
Kirkerådet støtter tidsavgrensede prosjekter og tiltak for innovasjon og 
programutvikling med tanke på videreutvikling av det diakonale arbeidet i 
lokalkirken. Midlene skal stimulere til å tenke nytt knyttet til å bruke potensialet i 
frivillighet eller samskaping inn mot diakonale utfordringer. 
 
Rammer  

- I 2020 tildeles totalt 0,5 million kroner, i tillegg til midler som eventuelt ikke 
deles ut til digital diakoni. 

- Det gis støtte til større prosjekter.  
- Egenandel tillegges stor vekt i vurderingen. 
- Midlene utbetales som et engangsbeløp.  
- Prosjektet skal være gjennomført i løpet av to år fra søknaden er innvilget.  

 
Hvem kan søke? 

- Menigheter i Den norske kirke 
- Kirkelige fellesråd 
- Andre aktører som samarbeider med en menighet eller et kirkelig fellesråd 

2. Rekruttering 
 

Prioriteringer 
Kirkerådet kan støtte alle typer prosjekter som fremmer rekruttering til kirkelige 
stillinger. For 2021 vil prosjekter innen følgende områder bli prioritert ved tildeling: 

- Tiltak som bidrar til at flere deltar på ledertrening for unge. 

- Tiltak som bidrar til at flere unge får ta del i kirkefaglige profesjonspraksiser 
(de får prøve seg som kateket, diakon, kantor eller prest). 

Rammer 
- I 2020 tildeles totalt 1 million kroner.  
- Tiltakene som støttes må gjennomføres innen utgangen av 2021. 

 
Hvem kan søke? 

- Menighetsråd 

- Prostier 

- Fellesråd 

- Studiesteder 

- Organisasjoner 

- Fagforeninger 

- Folkehøgskoler, bibelskoler eller videregående skoler 

Bispedømmer kan søke i samarbeid med andre enheter, men kan ikke stå som 
hovedsøker. 

3a Digitale trosopplæringsressurser 
 
Prioriteringer 



  
Det kan søkes om støtte til digitale ressurser for trosopplæring. 
 
Ramme 

- Det deles ut til sammen inntil 1 million kroner 
- Midlene utbetales som et engangsbeløp. Eventuell drift av digital ressurs må 

budsjetteres i søknaden. 
- Ressursen skal lanseres innen utgangen av juni 2020. 

 
Hvem kan søke? 

- Organisasjoner 
- Faginstitusjoner 
- Menigheter 
- Forlag  
- Andre fagmiljøer 

3 b Kirkelig undervisning, trosopplæring og barne- og 
ungdomsarbeid 
 
Prioriteringer 
Utviklingsmidlene skal bidra til å stimulere til utvikling av trosopplæring, kirkelig 
undervisning og barne- og ungdomsarbeid i Den norske kirke. Det kan søkes om 
støtte til: 

- Forskningsprosjekter 
- Innovasjon og realisering av gode ideer 
- Implementering av allerede utviklede ressurser/materiell som har potensiale 

til å bli tatt mer i bruk 
- Samarbeidsprosjekter/koordineringsprosjekter i rammen av 

samhandlingsplattformen «Kirkens unge» 
- Kompetansetiltak blant ansatte og frivillige 
- Tiltak som bidrar til å realisere Den norske kirkes satsinger 

 
Ramme 

- Den totale økonomiske rammen for utlysningen i 2020 er 4 millioner kroner 
for ett- og toårige prosjekt i 2021/2022, i tillegg til eventuelle midler som ikke 
er delt ut til digitale trosopplæringsressurser. 

- Økonomisk ramme er inntil kr. 500 000 pr. prosjekt for hele 
prosjektperioden. Prosjektene skal ha en egenandel på minimum 10 prosent. 
Midlene utbetales for ett år av gangen. 
 

Hvem kan søke? 
- Organisasjoner 
- Faginstitusjoner 
- Menigheter 
- Forlag  
- Andre fagmiljøer 

 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Midlene ligger inne i eksisterende budsjetter for 2020. Tildeling og oppfølging av 
prosjekter gjennomføres innenfor eksisterende stillinger. 
 
 
 
 


