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Orienteringssak til Kirkerådet om tildeling av innovasjonsmidler diakoni 2022 
 
Kirkerådet lyste i april 2022 ut innovasjonsmidler til utvikling av menigheten i 
lokalsamfunnet og tiltak som bidrar til å realisere satsinger i Den norske kirke.     
  

Utlysningen ga disse føringene (fra utlysningen):   

     

Formål med innovasjonsmidlene 

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”. 

Følgende kriteriene ble lagt til grunn:  

Prosjektene skal være 

• Nyskapende og ha overføringsverdi til andre menigheter 

• Knyttet opp til ett eller flere bærekraftsmål, som målene 

o 3) God helse og livskvalitet, 

o 10) Redusere ulikhet, 

o 12) Ansvarlig forbruk og produksjon og 

o 13) Stanse klimaendringene. 

o Også andre mål kan være relevante. For informasjon om bærekraftsmålene, 

se bærekraftsboka.no, og FN-sambandet. 

I tillegg må prosjekter oppfylle minst ett av følgende kriterier: 

• Initierer eller utvikler samskaping med kommunale og/eller frivillige aktører. For 

informasjon om samskaping: se Veiledningshefte om samskaping og sosial 

innovasjon. 

• Systematisk utvikler frivillig engasjement og medvirkning eller metodikk knyttet til 

frivillighet. 

Det vil styrke søknaden om søker samarbeider med aktører som har kompetanse på 

innovasjon. 

Rammer og frister 

• Utlysning kunngjøres 5. april 2022 

• 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. 

• Det gis støtte primært til ett- og toårige prosjekter. 

• Elektronisk søknadsskjema og praktisk informasjon om søknadsprosessen ligger her. 

• De innvilgede prosjektene kunngjøres innen 15. oktober 2022. 

https://ouinfo.no/_service/7779/download/id/557214/name/Samskaping+.pdf
https://ouinfo.no/_service/7779/download/id/557214/name/Samskaping+.pdf
https://surveys.enalyzer.com/?pid=mit8pufi


• Alle søkere får svar, og innvilgede prosjekter offentliggjøres på Den norske kirkes 

nettsider. 

• Det gis ikke begrunnelse for avslag utover orienteringssak til Kirkerådet. 

• Utbetaling vil skje innen utgangen av 2022. 

 

Søknadsbehandlingen    
31 søknader var mottatt innen søknadsfristen 7. juni 2022.     
Søknadene representerer en bredde av fellesråd, menigheter og organisasjoner i samarbeid 
med aktører i Den norske kirke.   
   

• En søker trakk søknaden underveis.  

• Fire prosjekter ble oppfordret til å søke Utlysning av midler til frivillig innsats for 
inkludering av ukrainere (restmidler), og flere av disse fikk innvilget sine søknader 
ved disse midlene. 

• Fem søknader er vurdert til å falle utenfor kriteriene. 
   

Innvilgede prosjekter 
Det er innvilget 8 prosjekter med en samlet ramme på kr 2 755 000,- 
    
Tildelingene er fordelt på én ideell stiftelse, to ideelle organisasjoner hvorav ett samarbeider 
med et fellesråd, ett fellesråd og tre menigheter. 
 
De innvilgede prosjektene er de som i størst grad treffer kriteriene, representerer faglig 
kvalitet og utgjør en viss bredde i tematikker og tilnærming.    
  

En oversikt over prosjektene som ikke mottok støtte ligger vedlagt i eget skjema.   
 
Her er en oversikt over alle prosjekter med begrunnelse for innvilgning:   
  
   

   

Søker    Prosjekttittel    Søkt 
sum    

Forslag 
sum    

Bymisjonssenteret, 
avdeling Tøyenkirken 

Økt kirkelig tilstedeværelse natt helg i Oslo 149 500 149 500 

Sammenfatning av 
søknaden 

Det er et mål å gi flere mennesker som oppholder seg i sentrum, 
relevante tilbud på natt, særlig tilbud knyttet til hvile, sove, samtale og 
religiøse handlinger. I første omgang ønsker prosjektet å utfordre 
mulighetsrommet innenfor Nattåpen Domkirke. Det er ikke en spesifikk 
målgruppe, utover at det finnes mange mennesker i sentrum natt som 
trenger hvile, søvn, samtale og mulighet for trosutøvelse. Ved å utvide 
og forsterke det tilbud Nattåpen Domkirke i dag er, vil flere behov bli 
ivaretatt. Andre aktører som er til stede i bybildet natt, ønsker et 
sterkere kirkelig nærvær i byen, og dette prosjektet kan være en måte å 
komme noe av dette i møte. Prosjektet vil bli et samarbeid mellom 
Kirkens Bymisjon og Domkirken, der styringsgruppa til Nattåpen 

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/for-medarbeidere/sok-om-stotte/aktiviteter-for-ukrainske-flyktninger-restmidler/
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/for-medarbeidere/sok-om-stotte/aktiviteter-for-ukrainske-flyktninger-restmidler/


Domkirke, som er sammensatt av begge parter, vil ha en sentral rolle i 
prosjektet.  

Vurdering 
 

Prosjektet utforsker et «rom» (by på nattestid), hvor det er mange 
menneskers behov som er uutforsket. Det scorer bra på alle kriteriene, 
inkludert bærekraftsmål 3 God helse og livskvalitet. Solide aktører i Oslo 
med stor gjennomslagskraft og godt samarbeidende nettverk. 
Gjennomførbart. Viktig målgruppe som kirken trenger å utvikle metodikk 
for å møte på en god måte. Prosjektet vil være nyskapende av to 
hovedgrunner. 1: En tar sikte på å utvide arbeidet med frivillighet natt 
innen en kirkelig ramme, der det kreves ny metodikk i rekruttering og 
oppfølging av frivillige. Dette vil ha overføringsverdi til annet arbeid. 2: 
En vil gjennom dette prosjektet komme i møte flere mennesker som 
ferdes ute natt i byen sine behov. Har derfor overføringsverdi til 
menigheter, særlig på større steder.  

   

Det norske 
bibelselskap  

Bærekraftig bærekraft – diakonal forankring 
og praksis i menighetens ungdomsarbeid 

700 000 700 000 

Sammenfatning av 
søknad    

Prosjektet «Bærekraftig bærekraft» søker å utruste ungdommer og 
lokalmenigheter med et diakonalt engasjement og bærekraftige 
handlinger som varer videre i livet. For at dette skal skje, trengs det en 
forankring i en historie og i et fellesskap, og en forestillingsevne for 
hvilke praksiser som er mulige og effektive å delta i som individ, som 
lokalsamfunn og som del av et globalt fellesskap. Fysiske og digitale 
ressurser vil vise hvordan diakoni, bærekraftsmålene og sosial 
innovasjon er en integrert del av Kirkens fellesskap og av Bibelens store 
historie. Prosjektet utvikles av Bibelselskapet og Kirkens nødhjelp i 
samarbeid med Holmlia, Nordberg og Grefsen menigheter og 
ressurspersoner med kompetanse og erfaring fra innovasjon og sosialt 
entreprenørskap i lokalsamfunn. Primærmålgruppen er ungdommer 
etter konfirmanttid, men vil være relevant også for konfirmanter, deres 
hjem, og gi nyskapende metodikk for frivillighetsarbeid og lokalt 
samarbeid. 

Vurdering    Solid, troverdig og ambisiøst prosjekt som treffer alle kriteriene, 
frivillighet, overføringsverdi, innovasjon og samarbeid. Prosjektet knytter 
an til bredden av bærekraftsmål, men særlig mål 13 «stoppe 
klimaendringene». Det er fundert i godt forarbeid/kartlegging og solid 
forankring i samarbeidsmenighetene, samt i et samarbeid med Kirkens 
Nødhjelp.  Prosjektsekretær har fersk erfaring som konfirmant-prest og 
godt nettverk som også trekker opp.  Målgruppen, ungdom i alder 14-18 
år, er svært aktuell. Det søkes å utvikle nye verktøy som kan benyttes 
over hele landet og prosjektet har derfor stor overføringsverdi.  

   

KABB og Asker 
kirkelige fellesråd 

Synstolking i kirken 598500 598500 



Sammenfatning av 
søknaden 

Prosjektet vil utvikle metoder for synstolking til bruk i Den norske kirke. 
Målgruppe for synstolking er i hovedsak mennesker med et synstap. 
Målgruppe for prosjektet som helhet er også ansatte og frivillige i kirken, 
som ved å ta i bruk synstolking i sine lokale menigheter kan bidra til å 
redusere utenforskap. KABB og Asker kirkelige fellesråd samarbeider 
som søkere og vil danne styringsgruppe. MediaLT blir en faglig 
samarbeidspartner. De har bl.a. vært med å utvikle synstolking for NRK 
og har høy kompetanse på universell utforming og tilrettelegging. KABB 
sitt lokallag i Oslo og omegn og Blindeforbundets fylkeslag er aktuelle 
samarbeidspartnere i referansegruppe og ved testing av metodikken. 
Prosjektet kan gi et viktig bidrag til å minske ekskluderingen av 
synshemmede i kirken, og dermed ha en effekt på psykisk helse og 
livskvalitet for denne gruppen, som i dag i liten grad deltar aktivt i 
kirkelig virksomhet. Prosjektet kan redusere ulikhet ved å fjerne noen 
barrierer for deltakelse.  
 

Vurdering Kirken trenger kompetanse om og ressurser på synstolking. Prosjektet er 
derfor innovativt og viktig. Søknaden er troverdig og gjennomførbart og 
bidrar til nyutvikling på feltet. Erfaringene fra prosjektet formidles i form 
av veiledninger og demonstrasjonsvideoer. Disse vil gjøres tilgjengelig 
nasjonalt, og Produktet kan dermed tas i bruk i menigheter over hele 
landet. Prosjektet treffer på bærekraftsmål 3 «God helse og livskvalitet» 
og 10 «Mindre ulikhet». 

   

Helgerud menighet DIY-klubb 100 000 100 000 

Sammenfatning av 
søknad   

Et ungdomstilbud som løfter frem både det sosiale, kreative og 
miljøbevisste. Et ukestilbud som er gratis og lavterskel, det skal være 
enkelt å ha med en venner. Målet er å skape en trygg sosial arena hvor 
ungdommer kan slappe av, ha det gøy og ha mulighet for utvikling og 
kreativ utfoldelse. Samlingene vil bli delt i tre hovedområder som 
rulleres: kreativ-, dessert- og sosialkvelder med et gjennomgående grønt 
og bærekraftig fokus. Ungdommene skal selv få være med å forme og 
bidra til kreative prosjekter og hva det sosiale innholdet skal være. 
Ungdomsdiakonen i menigheten har hovedansvaret for tilbudet og 
ønsker å ha ekstra fokus på å styrke det psykososiale miljøet.  

Vurdering   Kreativt prosjekt og nytenkende ved å sette sammen kjente elementer 
på en ny måte, og som er lett for andre menigheter å kopiere. 
Prosjektets målgruppe er ungdom og har stor grad av involvering av 
målgruppen i hele prosjektfasen. Prosjektet svarer på utlysningens 
formål og kriterier ved at aktivitetene bygges på flere av 
bærekraftmålene og ønsker samarbeid med næringslivet og andre 
frivillige instanser. Prosjektet ønsker å bidra lokalt i kirken og åpne for 
eksterne oppdrag/prosjekter om det oppstår. Det har overføringsverdi til 
andre menigheter. Det er velbegrunnet i bærekraftsmål 3 «God helse og 
livskvalitet», 10 «Redusere ulikhet» og 12 «Ansvarlig forbruk og 
produksjon. Det er et godt potensial for samarbeid med lokalt næringsliv 
og aktører som Fretex, bibliotek og skoler. Overføringsverdien sikres 
gjennom at det utarbeides en prosjektbeskrivelse som andre menigheter 
kan ta i bruk nasjonalt.   

   



Landro sokn God nok 427 500 427 500 

Sammenfatning av 
søknaden   

Et prosjekt med forebyggende karakter med formål å styrke barns 
psykiske helse i overgangen til ungdomstiden. Prosjektet vil vare i 1 ½ år 
og ledes av en prosjektkoordinator som ansettes av Øygarden kyrkjelege 
fellesråd. Gjennom ulike lavterskeltilbud både i skoletiden og etter 
skoletid ønsker prosjektet å gi barn mulighet til trygge fellesskap, 
samtale og aktivitet. Et viktig mål er å bygge opp selvbilde hos barna, la 
dem få erfaringer av mestring og gi dem redskaper til å være seg selv i 
møte med utfordringer. Hovedmålgruppen for prosjektet er 7. trinn på 
nærskolene til Landro kyrkje. Foreldre og frivillige er også i målgruppen. 
Hovedsamarbeidspartneren er Landro skule. Andre aktuelle 
samarbeidspartnere er Diameta, Barnevakten, kommunen og Vekst-
prosjektet i Landro kyrkje. Gjennom prosjektet skal det utvikles en 
modell for samarbeid mellom menigheter og skoler med mål om å styrke 
den psykiske helsen for barn på 7. trinn i overgangen til ungdomskolen. 

Vurdering   Det er et avgrenset pilotprosjekt som utvikler en modell for samarbeid 
skole/kirke i overgang barn til ungdomstid. Åpen kirke etter skoletid er 
ikke noe nytt, men prosjektet prøver å spisse konseptet for en 
aldersgruppe, og retter seg mot en spesiell tematikk, psykisk helse. I 
tillegg involveres foreldre gjennom egne temamøter. Selv om prosjektet 
er avgrenset i antall deltagere og skjer på et lite sted, vil prosjektets 
erfaringer kunne styrke diakonalt skole-kirke-samarbeid generelt, og 
bidra med en interessant modell med overføringsverdi for andre 
menigheter. Forarbeidet til prosjektet er solid og det er etablert 
samtaler og relasjoner med blant annet skolen og kommunen. Målet om 
å styrke barns psykiske helse er i tråd med bærekraftsmål 3 om God 
helse og livskvalitet. Prosjektet vil også utvikle samskaping med flere 
ulike samarbeidspartnere og jobbe for å utvikle frivillig engasjement og 
er nyskapende i samarbeidsrelasjoner, jamfør mål 17.  

   
   

Karasjok 
sokn/menighetsråd 

Ut på tur, alle skal med. 340 595 120 000 

Sammenfatning av 
søknad  

Prosjektet ønsker å etablere et samarbeid med kommunens bosenter for 
mennesker med psykisk utviklingshemming. Mange i målgruppen 
tilbringer mye av sin tid inne. Målet er å legge til rette for fellesskap ute i 
Guds skaperverk. På dagssamlingene, vil det formidles 
tradisjonskunnskap gjennom fortellinger, samtaler og 
utendørsaktiviteter tilknyttet matauk. Et kristent fellesskap, med samisk 
tradisjonskunnskap og samisk kontekstuell teologi i bunn. Menighetens 
nytilsatte diakonimedarbeider vil i samarbeid med Karasjok kommunes 
bosenter, kunne forberede og gjennomføre utendørs dagssamlinger for 
mennesker med spesielle behov. De ønsker å legge til rette for at 
målgruppen kan møtes, og dra på utflukter, uavhengig av 
funksjonsnedsettelse og kommunal/personlig økonomi.  Slik sett vil 
tiltaket være med på å redusere ulikhet med tanke på økonomisk 
kjøpekraft og tilgang til utendørs aktiviteter. Dette prosjektet mener 
søkerne vil fremme god helse og livskvalitet for målgruppen som har få 
muligheter til å være med på utendørs aktiviteter.  

Vurdering  Søknaden er annerledes med sin kombinasjon av målgruppe og kulturelt 
tilsnitt og har en nyskapende måte å sette sammen kjente elementer i 



en annerledes kontekst. Kirken har behov for å utvikle flere tilbud for 
målgruppen mennesker med nedsatt funksjonsevne og samisk bakgrunn. 
Søknaden møter bærekraftsmål 3 God helse og livskvalitet, 10 Mindre 
ulikhet og 12 Ansvarlig forbruk og produksjon. Resultatene kan være 
overførbare til andre steder i landet som ønsker å øke det samiske -
kulturelle i sin menighet. 

Stjørdal kirkelige 
fellesråd [i samarbeid 
med menigheter 
andre steder i landet] 

Utadrettet folkekirke 260 000 260 000 

Sammenfatning av 
søknad   

«Utadrettet folkekirke» skal hjelpe fellesskap tilknyttet Den norske kirke 
å bli mer inviterende. Kurset «Inviterende kirke» skal testes i nye 
kirkestrukturer og i alle landsdelene. Kurset «Inviterende småfellesskap» 
skal utvikles og testes i misjonsgrupper i Det norske misjonsselskap 
(NMS), som er Den Norske kirkes misjonsorganisasjon. Alle som 
assosierer seg med soknekirker eller NMS misjonsgrupper kan delta. 
Målet er at de aktive medlemmene oftere inviterer med på diakonale 
lavterskeltilbud, eksistensielle samtaler på tomannshånd og samlinger 
med kristent innhold. På den måten blir flest mulig i soknet som ønsker å 
delta på slikt om de får en personlig invitasjon, invitert. Dette innebærer 
også å sikre at så mange som mulig opplever tilbudene som relevante og 
lavterskel. Stjørdal kirkelige fellesråd har 4 sokn som ønsker å være 
piloter, i tillegg er 5 andre sokn i andre steder av landet og 2 
misjonsforeninger piloter. Prosjektleder har veiledere med erfaring i 
innovasjon både fra NMS og DNK. Prosjektet svarer på formålene og 
kriteriene i utlysningen. 

Vurdering   Prosjektet er en videreføring av en nyutviklet metodikk for rekruttering 
til frivillighet og kirkedeltakelse, i prosjektet Inviterende kirke. Det fikk 
støtte fra Kirkerådet i 2021 og har fått gode attester fra menigheter som 
har deltatt i 2021. Det søkes om utvidelse fra bygdemenigheter i 
Bjørgvin til mer "folkekirkelige" menigheter i by og tettsteder, i flere 
bispedømmer. Metodikken ønskes også utprøvd i misjonsforeninger i 
NMS, med base i menigheter. Stjørdal kirkelige fellesråd står bak 
søknaden, og prosjektet synes godt forankret også i de andre 
menighetene i prosjektet. Prosjektet treffer på bærekraftmål 3 God helse 
og livskvalitet, 10 mindre ulikhet og 13 Stoppe klimaendringene. 
Prosjektet er forskningsbasert, systematisk og nyskapende, samt har stor 
overføringsverdi til andre menigheter.  

      

Kirkens Bymisjon Sør-
Varanger 

Troen på stedet - diakoni som stedsutvikler 750 000 400 000 

Sammenfatning av 
søknad   

Troen på stedet er et prosjekt som utforsker diakoniens muligheter til å 
drive med stedsutvikling. Gjennom flere sett med aktiviteter og 
satsninger ønsker prosjektet å bidra til å skape bolyst og tilhørighet i det 
flerkulturelle bygdesamfunnet i Pasvik i Sør-Varanger. Prosjektets 
målgruppe er barn og unge (13-20) og pensjonister. Prosjektet skal 
utvikle måter å kombinere tverrkulturell salmesangtradisjon og lokale 
mattradisjoner med fokus på ernæring for ungdom. Det skjer ved å 
utvikle et sted å være for ungdom, en generasjonsmøteplass og en 
matkulturarena. Prosjektet har samarbeid med Sør-Varanger menighet, 
Sør-Varanger kommune, Pasvikdalens pensjonistforening. Prosjektet vil 



ha overføringsverdi til andre menigheter i distriktsnorge preget av 
fraflytting og andre demografiske utfordringer. Prosjektet bygger på 
samarbeid med andre aktører samt at det bygger på høy grad av 
frivillighet. 

Vurdering   Relevant lokalsamfunnstiltak med møteplass mellom ungdom og eldre, 
kulturkirke og matkulturarena. Prosjektets overføringsverdi er å kunne 
tilføre viktig kompetanse om hvordan kirken kan svare på reelle 
utfordringer som ulikhet, utenforskap og fraflytting. Det gjennomføres i 
et geografisk grenseområde med nærhet til Russland, flerkulturelle 
befolkning, med samisk, kvenske, finske, norske og russiske tradisjoner, 
mange etablerte samarbeidsrelasjoner og frivillighet. Tilbudet finnes ikke 
på stedet i dag, vil derfor være nyskapende på stedet og treffe viktige 
målgrupper i et fraflytningstruet område. Prosjektet legger opp til en 
samskapende prosess gjennom etablerte samarbeidsrelasjoner, preget 
av verdiene gjensidighet og selvbestemmelse. Prosessen er forankret i 
bærekraftsmålene mål 3 God helse og livskvalitet, 10 Redusere ulikhet og 
12 Ansvarlig forbruk og produksjon. Søknaden favner bredt, og 
Kirkerådet gir støtte til deler av prosjektet. 

      

Totalsum   
søknader   

Kr 2 755 000 

    
     
   
  
  
  
 

 

 

 

 


