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Utlysning av midler innen diakoni og kultur  
 
 

Sammendrag 
Kirkerådet har i mange år tildelt utviklingsmidler knyttet til trosopplæring. 2020 var 
første året med utviklingsmidler på diakoni. Denne saken inneholder forslag til 
innretningen av utlysninger våren 2022. 
 

Forslag til vedtak 
Kirkerådet lyser ut midler som beskrevet under «Innretning av utlysningene» med 
3,5 millioner kroner til prosjekter innenfor diakoni, 1 million til kirkelige 
kultursentre og 600.000 til profesjonelle sanger i domkorene. 
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Saksorientering 
 

Bakgrunn 
Fra 2020 har Kirkerådet hvert år behandlet utlysning av ulike tilskudd på sitt 
marsmøte. I forbindelse med trosopplæringsreformen ble det innført 
«utviklingsmidler» til ulike prosjekter knyttet til trosopplæring. I forbindelse med 
nye diakonstillinger i 2020 ble det besluttet å opprette innovasjonsmidler for 
diakoni. I desember 2020 besluttet Kirkerådet at det i 2021 skulle avsettes midler til 
utlysninger på kulturfeltet. 
 
I 2022 er en rekke utlysninger definert i årsplan og kommer derfor ikke til ny 
behandling i Kirkerådet: 
 

 Stimuleringsmidler for å starte sorggrupper for unge 

 Stimuleringsmidler til menigheter som vil teste ut tiltak i forlengelse av 
breddetiltak 

 Stimulere de kristne barne- og ungdomsorganisasjonene til å tilby flere og 
større fellesskap for barn og unge landet rundt  

 I tillegg vil det utlyses et tilskudd knyttet til tiltaket i handlingsplanen for 
«Mer himmel på en truet jord»: «Sikre reduksjon i utslipp fra biltransport 
gjennom forsøksprosjekt med bruk av elbiler ved tjenestereiser» 

  
Utlysning av tilskudd til kultursentre, tilskudd til profesjonelle sangere i domkor og 
innovasjonsmidler for diakoni, legges her fram for behandling. Det er foreslått 
følgende innretning av utlysningene: 
 

Utlysning innovasjonsmidler diakoni 2022   
 

Justeringer fra 2021 

Siden 2021 har Kirkerådet gitt økt oppmerksomhet til bærekraftsmålene. Dette 
gjenkjennes i strategien for Den norske kirke, hvor et av de strategiske målene er 
«Bidrar til å virkeliggjøre bærekraftsmålene – lokalt, nasjonalt og globalt». På 
bakgrunn av dette er det foreslått at alle søknader om innovasjonsmidler diakoni må 
knyttes til ett eller flere av bærekraftsmålene. 
 
Summen avsatt til diakonale innovasjonsprosjekter er i 2022 økt fra 2,5 mill kr til 3,5 
mill kr, i forbindelse med Kirkerådets satsing på diakoni. I den forbindelse foreslås 
det også å øke maksimal søknadssum fra 0,5 mill kr til 0,7 mill kr.  
 

Formål   
Innovasjonsprosjektene skal bidra til utvikling av menigheten i lokalsamfunnet og 
tiltak som bidrar til å realisere satsinger i Den norske kirke. Innovasjonsmidlene skal 
gå til tidsavgrensede prosjekter og tiltak som styrker innovasjon og programutvikling 
i det diakonale arbeidet lokalt og/eller i frivillighetsarbeidet. De skal også bidra til å 
virkeliggjøre bærekraftsmålene og visjonen “Ingen skal utelates”  
 
Innovasjonsprosjektene skal bidra til utvikling av menigheten i lokalsamfunnet og 
tiltak som bidrar til å realisere satsinger i Den norske kirke. Innovasjonsmidlene skal 
gå til tidsavgrensede prosjekter og tiltak som styrker innovasjon og programutvikling 
i det diakonale arbeidet lokalt og/eller i frivillighetsarbeidet. Prosjektene skal være 
nyskapende og ha overføringsverdi til andre menigheter, og må knyttes opp til ett 
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eller flere bærekraftsmål. For informasjon om bærekraftsmålene, 
se bærekraftsboka.no, og regjeringen.no.   
 

Kriterier  
Prosjektene skal være  

- nyskapende og ha overføringsverdi til andre menigheter  
- knyttet opp til ett eller flere bærekraftsmål 
-   

I tillegg må prosjekter oppfylle minst ett av følgende kriterier:   
- Initiere eller utvikle samskaping med kommunale og/eller frivillige aktører. 

For informasjon om samskaping: se Veiledningshefte om samskaping og 
sosial innovasjon.   

- Systematisk utvikle frivillig engasjement og medvirkning eller metodikk 
knyttet til frivillighet.   

 
Det vil styrke søknaden om søker samarbeider med aktører som har kompetanse på 
innovasjon.    
 
Økonomisk ramme for denne utlysningen er mellom 100.000,- og 700.000,- per 
prosjekt for hele prosjektperioden. Prosjektene skal ha en egenandel på minimum 5 
prosent. Faste ansattes arbeidsinnsats regnes ikke som egenandel.  Prosjektene må 
inkludere arbeid med implementering av erfaringer eller ressurser fra prosjektet i 
Den norske kirke.   

  

Hvem kan søke?   

 Menigheter, kirkelige fellesråd og andre aktører som samarbeider med en 
menighet eller et kirkelig fellesråd.   

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

 

Kirkelige kultursentre 
I dag finnes det tre kirkelige kultursentre: 

 KULT – senter for kunst, kulturliv og kirke i Oslo som er et kontaktpunkt for 

kunstnere, kulturarbeidere og faginstitusjoner som søker samarbeid med 

kirken1. 

 KIN – Kirkemusikksenter Nord i Bodø er et ressurs- og kompetansesenter for 

kirkemusikere i Nord-Norge og det kirkemusikalske arbeid i landsdelen. 

 KIRKUS – Kirkelig kultursenter Sør har spisskompetanse innen kirkemusikk, 

kor, metodikk og pedagogikk rettet mot barn og unge. 

 

Justeringer fra 2021 

I Kirkerådet budsjett for 2022 er det i forbindelse med fokusområdet kunst og kultur 
avsatt 1 mill kr i tilskudd til opprettelse av kultursentre. Dette er i tråd med Den 
norske kirkes strategi, hvor ett av de strategiske målene er «Styrker kirken som 
kulturarena og forvalter av kulturarv for alle generasjoner». Det foreslås at 1 mill kr 

                                                
1 KULT https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/Oslo/kulturkirke/senter-for-kunst-kultur-og-kirke/ 
KIN https://kin.no/Om-KiN  

http://www.bærekraftsboka.no/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/utviklingssamarbeid/bkm_agenda2030/id2510974/
https://ouinfo.no/maler/mal-artikkel/article/1582349
https://ouinfo.no/maler/mal-artikkel/article/1582349
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/Oslo/kulturkirke/senter-for-kunst-kultur-og-kirke/
https://kin.no/Om-KiN
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også settes som maks søknadssum, samtidig som det vil bli vurdert å fordele midlene 
på flere søkere. 
 

Formål 
Ut fra den betydning KULT og KIN har hatt for oppfølgingen av Kunsten å være 

kirke, så Kirkemøtet i 2018 muligheten for at flere slike regionale kompetansesentre 

kunne dannes. Formålet med utlysninger er å legge til rette for at dette skal kunne 

skje. 

 

Kriterier 

 I tråd med KM 11/18 ved 8 forutsettes det at finansiering av senteret skjer ved 

et spleiselag mellom kirkelige, kommunale og andre instanser.  

 Oppgavene for de kirkelige kultursentrene må sees i lys av ansvarsområde og 

oppgaver bispedømmets kulturrådgiver og regionen har.  

 Ved søknadsbehandling vil det bli lagt særlig vekt på at senteret fyller et behov 

i regionen og at senteret får en bærekraftig organisasjonsform. Søker må 

framlegge en realistisk treårsplan for senterets økonomi, hvor tilskuddet fra 

Kirkerådet er en engangsstøtte. 

 

Hvem kan søke? 

 Kirkelige fellesråd og andre aktører knyttet til Den norske kirke kan søke. 

Søknaden må inneholde bekreftelse fra bispedømmerådet om at det er behov 

for senteret som søkeren ønsker å opprette. 

 

Profesjonelle sangere i domkorene 
 

Formål 
Det er igangsatt satsing på utvikling av profesjonelle kor i Norge som kirken med 

dens domkor i første rekke bør være en del av. Tildelingen i 2021 hadde som mål å få 

dokumentert hvordan Den norske kunne bidra til dette. Årets midler bør derfor 

videreføre denne intensjonen da det vil styrke Kirkerådet i deres samtale med Norsk 

kulturråd i denne saken. Det er derfor avsatt 600.000 i Kirkerådets vedtatte budsjett 

til profesjonelle sangere i domkirkene. Dette er i tråd med Den norske kirkes strategi, 

hvor ett av de strategiske målene er «Styrker kirken som kulturarena og forvalter av 

kulturarv for alle generasjoner». 

 

Kriterier 

Det kan søkes om støtte til følgende tiltak: 

 Utprøving av engasjement for utøvende profesjonelle sangere i eget 
vokalensemble knyttet til domkorets virksomhet 

 Utprøving av engasjement av vokalpedagogisk virksomhet i domkoret for å 
heve det kunstneriske nivået 

 Administrative og evt. kostnader knyttet til lydopptak som vedlegg til 
søknadene. 

 



  

5 
 

Hvem kan søke? 

 Den norske kirkes domkor. 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Midlene ligger inne i eksisterende budsjetter for 2022. Tildeling og oppfølging av 
prosjekter gjennomføres innenfor eksisterende stillinger. 
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