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1. Mål for ordningen 

Formålet med tilskuddsordningen er å gi trossamfunn utenom Den norske kirke og 

frivillige organisasjoner innenfor Den norske kirke mulighet til å bygge eller kjøpe 

kirkebygg eller forsamlingslokaler til lavere egenfinansiering. Ordningen skal bidra til 

at flere trossamfunn får tilfredsstillende forsamlingslokaler. 

2. Potensielle tilskuddsmottakere 

• Trossamfunn utenom Den norske kirke som er tilskuddsberettiget i medhold av 

lov av 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn § 5. 

• Frivillige organisasjoner innenfor Den norske kirke.  

3. Kunngjøring 

• Ordningen kunngjøres på regjeringen.no, hvor også søknadsskjema og disse 

retningslinjene for tilskuddsordningen ligger. 

• Departementet sender årlig ut informasjon til statsforvalterne og aktuelle 

paraplyorganisasjoner om tilskuddsordningen.    

4. Kriterier for måloppnåelse  

• Antall trossamfunn som får økonomisk bistand fra ordningen til å kjøpe eller bygge 

egne lokaler, viser at flere samfunn får bedre forsamlingslokaler. 

5. Tildelingskriterier 

• Bygget må være oppført i Norge. 

• Det kan gis tilskudd til nybygg, kjøp av lokaler eller utvidelser. Rehabilitering eller 

oppussing kommer ikke inn under ordningen. 

• Bygget må være i søkers eie. Bygg som eies av et AS kommer ikke inn under 

ordningen. 

• Bygget må være anskaffet eller ferdigstilt i løpet av de tre siste årene før 

søknadsfristen. 

• Bygget må være offentlig godkjent for bruk i tråd med formålet. 

• Bygget (eller tilbygget det søkes om støtte til) må være minst 50 m2 i nettoareal. 

• Det gis ikke støtte til bygg det tidligere er gitt tilskudd til fra denne ordningen eller 

bygg som har fått momsrefusjon. 

• Det gis ikke støtte til bygg eller deler av bygg som benyttes til kommersiell bruk 

eller til aktiviteter uten direkte relasjon til menighetens trosutøvelse. 



 

 

6. Beregningsregler 

• Det er Stortinget som hvert år vedtar om tilskuddsordningen skal videreføres og 

hvor stort beløp det skal settes av til ordningen.  

• Beløpet som er avsatt til ordningen og veiledende sats per m2 blir offentliggjort ved 

utlysningen for det enkelte år. 

• Offentlig godkjent medlemstall for foregående år blir lagt til grunn for beregning av 

tilskudd. 

• Tilskuddet beregnes med utgangspunkt i nettoarealet for lokalene det søkes 

tilskudd til og en sats per m2. 

• Det kan likevel ikke gis tilskudd til mer enn 5 m2 per medlem.  

• Det er satt en øvre grense på kr. 500 000 per prosjekt. 

• Dersom det totale søknadsbeløpet, som tilfredsstiller kravene i ordningen, er større 

enn bevilgningen, vil alle tilskudd bli avkortet prosentvis. 

7.   Krav til søknaden  

• Søknadsskjemaet må være korrekt og fullstendig utfylt og levert innen fristen.  

• Alle opplysninger som kan ha betydning for vurdering av søknaden må oppgis. 

• Tinglyst skjøte og offentlig godkjenning, så som brukstillatelse eller ferdigattest  

må vedlegges.  

• Det må legges ved byggetegninger hvor det klart framgår hva de ulike delene av 

bygget skal brukes til. Totalt antall m2 og antall m2 for hvert rom det søkes om 

støtte til oppgis. 

• Det skal legges ved byggeregnskap som viser oversikt over kostnader og 

finansiering for oppføring eller kjøp av bygget. 

• Frivillige organisasjoner innenfor Den norske kirke må vedlegge bekreftelse på 

tilhørighet til Den norske kirke. Det skal ikke legges ved medlemslister. 

8. Opplysning ved vedtak 

Departementet skal opplyse søker om vedtak gjennom tilskudds- eller avslagsbrev, i 

tråd med forvaltningslovens § 27 og Bestemmelser om økonomistyring i staten.  

9. Klage 

Det er adgang til å klage på vedtak om tilskudd, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen 

er tre uker etter mottatt vedtak. Klage sendes Barne- og familiedepartementet. 

10. Kontroll  

Tilskuddsmottaker skal uoppfordret og løpende gi tilskuddsforvalter alle opplysninger 

som har betydning for organisasjonens søknad og tilskudd, uavhengig av om tilskuddet 

er utbetalt eller ikke. 



 

 

Tilskuddsforvalter og Riksrevisjonen kan utføre nødvendige kontrollhandlinger for å 

avdekke om tilskuddsmidlene blir benyttet etter forutsetningene i dette regelverket 

og/eller vilkårene fastsatt i tilskuddsbrevet, og at opplysninger i søknader og rapporter 

er korrekte. Tilskuddsmottaker skal medvirke til at nødvendig kontroll kan 

gjennomføres, jf. Bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og Lov om Riksrevisjon § 12 

tredje ledd. 

11. Sanksjoner ved brudd på regelverket 

Dersom en organisasjon eller noen på dens vegne, gir ufullstendige eller ukorrekte 

opplysninger i forbindelse med søknad om tilskudd, og dette medfører at tilskudd 

utbetales uberettiget eller med for stort beløp, kan tilskuddet helt eller delvis kreves 

tilbake. 

Dersom det utbetales for høyt tilskudd pga. feil beregninger fra tilskuddsforvalters side, 

kan den uberettigede delen kreves tilbakebetalt. 

Tilbakebetalingskrav mot organisasjonen etter de foregående ledd kan ikke reises for 

utbetalinger foretatt lengre tilbake enn tre år regnet fra 1. januar i det kalenderår kravet 

fremsettes skriftlig.  

 


