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Forslag til vedtak:
Årsmøtet ber styret arbeide for økte økonomiske rammer for Norske
kirkeakademier. Årsmøtet ber styret arbeide videre med saken etter de signaler
som ble gitt på årsmøtet.
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SATSER FOR DRIFTSTILSKUDD OG REFUSJON
Saksorientering:
Flere medlemsakademier har vært i kontakt med generalsekretæren med
forespørsler om økning av satsene for driftstilskudd og refusjon.
Satsene har ligget fast mange år, og flere akademier rapporterer at det blir stadig
vanskeligere å finne aktuelle foredragsholdere når satsene er lave.
I søknaden til Kulturrådet for 2015, la vi inn følgende:
Fra søknaden til Kulturrådet:
Akademiene får kr 650 i driftstilskudd per arrangement, og refundert utgifter på inntil
kr 1500 per arrangement (2000 FOR Nord-Norge). Det sier seg selv at slike summer i
liten grad dekker utgifter til foredragsholdere og andre bidragsytere på det nivå NKAs
arrangementer generelt har. Selv om akademiene er kreative når det gjelder bruk av
medlemsavgift, inngangspenger, søknader til kommuner etc om støtte til
enkeltarrangementer, ønsker vi å bidra til en større forutsigbarhet for våre
medlemsakademier. Støtten til akademiene har ligget på samme kronebeløp i flere
år. NKA la derfor inn i sin søknad til Kulturrådet et ønske om kr 200 000 for å øke
driftsstøtten til akademiene.
Hvis medlemsakademiene har ca 400 støtteberettigede arrangementer i året – noe
som er et sakssvarende anslag – vil en økning i driftsstøtten på kr 500,-, fra kr 650,til kr 1150,-, utgjøre kr 200 000.
Styret drøftet saken på sitt møte 22. november (NKA-S 64/14) og understreket at å
øke tilskuddene til medlemsakademiene har høy prioritet, noe som gjenspeiles av
søknaden til Kulturrådet. Det var i november 2014 usikkerhet om hvilke
budsjettposter NKA ville omfattes av og det økonomiske grunnlaget ble vurdert som
usikkert. Styret ønsket derfor å avvente tildelingen fra Kulturrådet, før vurdering av
satsene tas opp på ny. Styret pekte på at det ikke er ønskelig eller realistisk at alle
utgifter til arrangementene skal dekkes av tilskuddene. NKA har ingen medlemsavgift
for medlemsakademiene, men er en organisasjon som fordeler tilskudd.
Styret ønsket at saken tas opp på årsmøtet, som en større debatt, der en også
drøfter andre inntektsmuligheter og forholdet mellom driftstilskudd og refusjon.
NKA-S 64/14 Vedtak:
Saken bes tatt opp på årsmøtet i 2015, og forberedes til styremøtet i januar.
Styret avventer årsmøtedebatten og tildeling fra Kulturrådet før det tas stilling
til fordelingen av midler.
Tildelingen fra myndighetene for 2015 medførte endringer for NKA. Vi er nå direkte
inne på statsbudsjettet, under post 78. Dette er svært positivt for NKA, og medfører
økt trygghet og forutsigbarhet.
NKAs bevilgning ble økt fra kr 1 917 000 til kr 1 980 000.Beløpet er dermed tilnærmet
prisvekstjustert. Fra 2013 til 2014 fikk NKA tildelt det samme kronebeløpet, noe som
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betydde en reell nedgang. Dette gjaldt for øvrig alle tiltak på post 74, der NKA har
vært plassert de siste årene.
NKAs budsjett gir ikke mye rom for prioriteringer. En stor del er bundet opp til tilskudd
til medlemsakademiene, lønn, husleie og andre faste utgifter.
Styret har over flere år også prioritert årsmøtet, som et viktig samlingssted.
NKA søker jevnlig Fritt Ord, ulike legater og andre om støtte til konkrete prosjekter.
Dette er en praksis som vil fortsette, og er i tråd med forutsetningene i
tilskuddsbrevet fra Kulturdepartementet (14.01.2014) der det heter: Alle
tilskuddsmottakere skal utnytte sitt egeninntektspotensial. Den enkelte institusjon må
aktivt arbeid for å utvikle sine ulike inntektskilder.
Overfor departementet må altså NKA rapportere om andre inntektskilder, både fra
virksomheten i sentralleddet og fra medlemsakademiene. Styret vurderer å legge inn
en tilsvarende formulering i søknaden til Kulturdepartementet for 2016, om økning til
tilskuddene til medlemsakademiene.
Styret inviterer nå årsmøtet til å drøfte økonomiske prioriteringer fremover, med tanke
på blant annet:
- beløpene på tilskuddene
- forenkle ordningen med driftstilskudd og refusjon
- fordelingen mellom driftstilskudd og refusjon
- prosjektstøtte
- dekning av utgifter til årsmøtet
- hvordan kirkeakademibevegelsen kan arbeide for å forbedre sine økonomiske
rammebetingelser
Forslag til vedtak:
Årsmøtet ber styret arbeide for økte økonomiske rammer for Norske
kirkeakademier. Årsmøtet ber styret arbeide videre med saken etter de signaler
som ble gitt på årsmøtet.

