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Tilskudd til Motivasjonstiltak 2021/22 

 
Kristelig studieforbund (K-stud) avsetter vel 1 million kr. til Motivasjonstiltak i våre 
medlemsorganisasjoner for perioden høsthalvåret 2021 og ut året 2022. 
 
Dette er en ekstraordinær ordning som man ikke kan regne med at K-stud lyser ut ved en annen 
anledning.  
 
 

Hvem som kan søke 
Det er kun sentralleddet i medlemsorganisasjonene våre og deres ungdomsorganisasjoner  
eller andre virksomhetsområder på nasjonalt nivå som kan søke på denne tilskuddsordningen. 
 
Enkeltstående lokale menigheter og organisasjoner som har samarbeidsavtale med K-stud kan 
ikke søke på disse midlene.   
 
 

Hensikten med Motivasjonstilskuddet  
  
Den overordnede hensikten med motivasjonstilskuddet er todel:  

- Å komme i gang igjen men den lokale opplæringsvirksomheten som har ligget nede eller er 
redusert under korona-pandemien  

- Bidra til nyskapning og økt omfang av kurs og annen opplæring lokalt 
 
Det kan være krevende å starte opp kursvirksomheten igjen av ulike årsaker, enten det dreier seg 
om bortfall av inntekter man trenger for å starte opp igjen, eller det handler om å beholde og 
rekruttere deltakere og frivillige som kan drive opplæringen. Samtidig kan det ut ifra erfaringer 
under pandemien være behov for å gjøre endringer for å nå bredere ut - involvere og inkludere 
flere eller satse på helt nye målgrupper. Nye arbeidsformer eller temaområder kan være aktuelle, 
og digitalisering kan åpne nye muligheter.   
 
 
Målet med motivasjonstilskuddet  
er å stimulere medlemsorganisasjonene våre til å gjennomføre motivasjonstiltak overfor sine 
menigheter og lokale foreninger for å skape engasjement, motivere og hjelpe dem til å drive 
aktuell opplæring overfor ulike målgrupper.  
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Hva tilskuddet kan brukes til  
 
Tilskuddet er et bidrag til å kunne gjennomføre motivasjonstiltak overfor menigheter og lokallag. 
Enten det dreier seg om å legge til rette for nye, eller omstilling og revitalisering av eksisterende 
kurs, digitalisering av kurs, eller å beholde, inkludere og rekruttere nye deltakere.  
 
Dette kan f.eks. være: 

- Jobbe med konkretisering av satsningsområder knyttet til opplæring 
- Gjennomføre støttetiltak med inspirasjon og veiledning om læring  
- Arrangere temamøter og ideutveksling om hva og hvordan drive opplæring 
- Gjennomføre kurs for lærere, instruktører eller gruppeledere 
- Lage en ressursbank eller utvikle veiledningsmateriell 
- Drive oppsøkende virksomhet – telefonaksjon eller reisevirksomhet 
- Legge til rette for digitalisering av opplæringen 
- Jobbe med inkludering av funksjonshemmede, innvandre og andre utsatte grupper 
- Målrettede tiltak for å nå de som står i fare for å falle utenfor kurstilbudet, og hvordan man 

kan tilrettelegge for dem. 
 

 

Kriterier og søknadsregler 
Søknaden må tydelig beskrive mål, målgruppe og arbeidsmetode for motivasjonstiltaket.  
Budsjett, tidsplan og videreføring av arbeidet må spesifiseres.  
 
Kun søknader som bruker K-studs søknadsskjema vil bli vurdert. 
 
Midlene kan brukes til lønn/honorar/innleid hjelp, reisekostnader, arrangementskostnader og 
utviklingskostnader m.m.   
 
Det gis ikke tilskudd til utarbeidelse, layout og trykking av informasjonsmateriell (brosjyre og 
katalog o.l.). Tilskuddet kan heller ikke brukes til ordinær drift.  
 
Prosjektrapport og regnskap skal sendes til K-stud innen den 1. mars året etter prosjektperioden 
utløper. 
 
Tildeling av Motivasjonstilskuddet foretas på styremøtet i november/desember 2021.    
Utbetaling gjennomføres så snart prosjekteier har bekreftet at prosjektet gjennomføres etter 
intensjonen.  
 
Søknadsfrist:  
12. november 2021.  
 
Søknaden sendes elektronisk til  
post@k-stud.no og merkes med ”Søknad Motivasjonstiltak 2021/22”. 
 
Spørsmål om Motivasjonstilskudd 
kan rettes til daglig leder Hege Irene Fossum på hif@k-stud.no eller tlf. 400 00 510 / 99 64 26 84.  
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