PRESENTASJON AV KIFO
KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning ble opprettet av Kirkemøtet 1993, for
prøveperioden 1994-96, og videreført som fast forskningsinstitusjon fra 1.1.1997, i samarbeid med
Kirkerådet, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og forskningsmiljøene som gjennom
avtaler er KIFOs hovedsamarbeidspartnere. I 2021 har KIFO et nettverk av ni hovedsamarbeidspartnere: Det teologiske fakultet, MF Vitenskapelige Høyskole, VID Vitenskapelig Høgskole, IKOKirkelig pedagogisk senter, NLA Høgskolen, Høgskulen i Volda, Universitetet i Agder, Ansgar
Teologiske Høgskole og Kirkerådet.
KIFO har for tiden fem hele forskerstillinger, en administrativ stilling og en stilling som
forskningssjef/daglig leder. Ut over dette har KIFO personer i bistillinger og kortere engasjementer,
blant annet én professor II stilling. Samarbeidet i nettverket innebærer kontakt med forskere fra
andre institusjoner. Instituttet har redaksjonen til Nordens eneste religionssosiologiske tidsskrift
(nivå 2), Nordic Journal of Religion and Society (NJRS), og samarbeider med de fremste
forskningsmiljøene innen kirke-, religions- og livssynsforskning i Norden.
KIFO er en frittstående stiftelse. Stiftelsens øverste organ er styret som har fem medlemmer.
Representantskapet oppnevner tre av medlemmene og velger styreleder. Kirkerådet oppnevner et
medlem og de ansatte ved KIFO oppnevner et medlem som ansattes representant.
Representantskapet består av én person fra hver av hovedsamarbeidspartnerne, og to fra
Kirkerådet.
Det økonomiske grunnlaget for KIFO utgjøres av et årlig tilskudd fra Den norske kirke på ca. 70 % av
omsetningen. Resten hentes inn gjennom eksterne prosjektinntekter.
KIFOs vedtekter sier følgende:
«KIFO har som føremål å
* drive og stimulere til forskning kring kyrkje, religion og livssyn i samfunnet
* drive utgreiings- og utviklingsarbeid i same fagområdet
* formidle forskning og forskningsresultat til brukarane, til kyrkjelydane, til samfunnet og den
offentlege debatten»
KIFOs virksomhet omfatter grunnforskning, anvendt forskning, utredning og utviklingsarbeid.
Oppdragsprosjektene til KIFO er, i likhet med den øvrige forskningen, basert på allmenne prinsipper
om forskningsetikk, faglig kvalitet, uavhengighet og offentlig publisering.
KIFO har sin oppmerksomhet særlig rettet mot endringer og utviklingstrekk i det religiøse landskapet
og utfordringer dette reiser for en offentlig religionspolitikk og for kirkesamfunn og
livssynsorganisasjoner. En del av KIFOs oppmerksomhet vil være viet Den norske kirkes virksomhet
og utvikling. Religion og livssyn ses i en bred samfunnsmessig og kulturell kontekst.
KIFO har en fler- og tverrfaglig profil. Den er flerfaglig ved at både empiriske, historiske og
systematiske studier inngår, og så vel deskriptivt som normativt orienterte fag betraktes som
relevante. Og den er tverrfaglig ved at de ulike fagperspektivene settes i stadig gjensidig dialog med
hverandre (se «Faglig profil», Strategiplan 2021 – 2023 http://www.kifo.no/hvem-er-vi/om-kifo3/strategisk-plan-2014-2015/). KIFO har nylig blitt eksternt evaluert og vurdert i forhold til
instituttets mandat, faglige kvalitet og relevans. Evalueringsrapporten ga meget positive vurderinger
av instituttets vitenskapelige kvalitet og betydning for det religionssosiologiske forskningsområdet
(“Eit senter for forsking i samtid og kyrkje”? Skriftserien 2019:28. Elverum: Høgskolen i Innlandet).

