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ERI(L,4ERING T'RA OSLO KATOLSKE BISPEDøMME OG TRONDIIEIM STIFT I

SAK OM URETTMESSIG UTBETALT OFT'ENTLIG STøTTE

Ved Kulturdepartementets vedtak 5. februar 2016 ble Oslo katolske bispedømme (OI<B)

pålagt å betale tilbake ca 40,5 millioner kroner av statstilskudd som bispedømmet hadde

mottatt for årene 2O1l-2O14- Beløpet gjaldt tilskudd som effer departementets syn var utbetalt

for personer bispedømmet hadde registrert som medlemmer uten at trossamfunnslovens krav

var oppfflt.

OKB har anlagt sak mot staten med påstand om at tilskuddene er rettmessige og at

departementets vedtak derfor er ugyldig. Ved Oslo tingretts dom 17, januar 2017 ble staten

frifunnet. OKB har anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Endelig dom i saken vil

tidligst kunne foreligge annethalvår 2018.

Tilskudd etter trossamfunnsloven består av en statlig og err kommunal del. Kommunale

tilskudd fastsettes med utgangspunkt i det samme medlemsgrunnlaget og det samme

regelverket i trossamfunnsloven som gielder for statlig tilskudd, og utgiør i sum omtrent det

saflrme beløp som de statlige tilskuddene.

Dersom tingrettens dom blir stående, vil de kommunene som har betalt tilskudd til OKB eller

Trondheim stift i årene 2011-2014, kunne kreve tilbakebetaling av urettmessig utbetalt

kommunalt tilskudd.

OKB har inngått avtale rned Kulturde.partementet om tilbakebetaling av ureftmessig utbetalt

statlig tilskudd ved motregning i fremtidige tilskuddsutbetalinger over fem år, første gang ved

tilskuddsutbetaling for 201 6.



På dennebakgrunn avgir OKB og Trondheim stift herved følgende rettslig forpliktende
ensidige erklæring som kan påberopes av og gir rettigheter direkte for alle kommuner
innenfor oKB og Trondheim stift, og for de kommuner innenfor Tromsø stift som har betalt
tilskudd til Trondheim stift:

1' Rettslaaftig dom ellerbindende forlik i saken mellom oKB og staten som pålegger
oKB å betale tilbake urettmessig utbetart støtte, aksepteres lagt til grunn også for
kommunenes rett til å laeve tilbakebetaling fra oKB og Trondheim stift.

2' Med mindre noe annet skulle følge av rettskraftig dom eller bindende forlik, vil OKB
og Trondheim stift legge til Srunn at urettmessig mottatt tilskudd fra den enkelte kommune
skal beregnes på grunnlag av de samrne prosentsatser som er benyttet i Kulturdepartementets
vedtak - 9,1 yo for 201 l,2a,G vo for 2012, zg,r yo for 2013 og 33,5 %o for 2014.

3' Kommunenes regnskapsbilag for utbetalt tilskudd det enkelte år legges til grunn og er
tilstrekkelig dokumentasjon for beregning av hva som skal betales tilbake. Det laeves ikke
omgjøringsvedtak og vedtak om nærmere tilbakebetaling.

4' For kommuner med samlet krav under kr 300 000,- vil OKB og Trondheim stift betale
tilbake hele beløpet innen ffe måneder etter at det foreligger rettslcaftig dom eller forlik i
saken mot staten, men under enhver omstendighet senest 31. desember 2019.

5. For kommuner med samlet krav over kr 300 000,- må tilbakebetaling skje ved
avregning i fremtidige tilskuddsutbetalinger. Awegning skjer over tre ar, med like store deler
hvert år. Avregning påbegynnes ved første utbetaling av tilskudd etter at det foreligger
rettskraftig dom eller bindende forlik i saken mot staten, men under enhver omstendigha
senest ved tilskuddsutbetalingelr for 2019.

Dersom awegning over tte år ikke dekker kommunens samlede tilbakebetalingskrav,
tilbakebetales eventuelt restkrav innon tre måneder etter kommunens oversendelse av
tilskuddsvedtak med awegningsoppgiør for år tre.



6. Det vil ikke bli påberopt foreldelsesinnsigelser mot noen deler av kommunenes lcrav.

Det kreves heller illce at kommune,ne fremsetter formell'motregningserklæting. Det må

fremgå av vedtaket om tilskuddsutbetaling det e,nkelte år hvordan motregning er giennomfu.

7. Det skal ikke beregnes forsinkelsesrente eller annen rente av tilbakebetalingsbeløpene.

Ved forsinket tilbakebetaling i forhold til fristene i pkt 4 og pkt 5 siste pkt, påløper

forsinkelsesr€nte etter forsinkelsesrenteloven $ 3.

8. Dersom enkelte kommuner uavhengig av saken mot staten, velger ved eget søksmål å

frenune krav om tilbakebetaling av urettmessig utbetalt støtte, vil OKB ikke påberope

foreldelse for noen del av kravene såfremt stevning tas ut senest 31. desember 2019.
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