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Alle menigheter i Nord-Hålogaland bispedømme 
  

 

 

 

Utjevningsmidler trosopplæring 2016 
 

Kirkemøtet har vedtatt at tilskuddet til trosopplæring hovedsakelig beregnes ut fra antall 

døpte i menigheten og at modellen balanseres og kompletteres av en regional utjevning. 

 

For Nord-Hålogaland bispedømme utgjør det regionale utjevningstilskuddet 

ca. kr. 550.000,- i 2016. 

I tillegg kommer et ekstra tilskudd på grunn av det særskilte ansvaret vi har for å ivareta 

det nord-samiske språket og perspektivet i trosopplæringsarbeidet. Det ekstra tilskuddet 

øremerket ivaretakelse av samisk språk er på ca. kr. 200.000,-.  

 

Nord-Hålogaland bispedømmeråd vil med dette oppfordre menighetene til å søke om 

midler til større tiltak i inntil 3 år knyttet til trosopplæringsarbeidet. Det er mulig for 

flere menigheter å samarbeide om tiltak. I tillegg kan menighet(er) samarbeide med 

organisasjoner. Søknaden må forankres i lokal trosopplæringsplan.  
 

Utjevningsmidlene fordeles av bispedømmerådet etter en helhetlig vurdering. 

 

Følgende kriterier tas med i vurderingen av fordeling av tilskuddet i 2016: 

 

1. Tiltak som retter seg mot barn og unge med et særskilt tilretteleggingsbehov / 

inkluderende kirkeliv 

2. Lokale utviklingstiltak og særskilte utfordringer 

3. Styrke og utvikle det samiske perspektivet i trosopplæringsarbeidet i menigheter 

utenfor det samiske forvaltningsområdet  

 

For punkt 1 og 2 gjelder: Søknader under kr. 100.000,- (pr. år) vil ikke bli vurdert. 

For punkt 3 gjelder: Søknader under kr. 50.000,- (pr. år) vil ikke bli vurdert. 

 

Søknadsfrist er 10. juni 2016. 

 

Søknad sendes på vedlagte skjema (dette kan sendes inn elektronisk).   

Søknaden sendes inn via kirkelig fellesråd.  

  

Dato:  29.04.2016  Vår ref: 16/1800 -   AKK (16/15521)   Deres ref:   
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For mer informasjon og eventuelle spørsmål om utjevningsmidlene, ta gjerne kontakt 

med rådgiver for undervisning/trosopplæring Anne Kirsti Kjenne.   

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Tore Halvorsen  

fung. stiftsdirektør Anne Kirsti Kjenne  

 rådgiver  

  

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 

 

Kopi til:  

Prostene i Nord-Hålogaland    

Kirkelig fellesråd i Nord-Hålogaland    

 

 

Vedlegg: Søknadsskjema utjevningsmidler trosopplæring 2016 


