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Kontrollutvalgets rapport om Kirkerådets oppfølging 
av Kirkemøtets vedtak 
 
 

 
Kirkemøtet vedtok i 2016 å opprette et kontrollutvalg for Den norske kirke, og 
fastsatte regler for utvalget.  Kirkemøtet i 2017 oppnevnte kirkens første 
kontrollutvalg. Etter reglene skal kontrollutvalget oppnevnes av første Kirkemøte 
etter et kirkevalg, og nytt utvalg ble oppnevnt av KM 2020. Utvalget består nå av 
Finn Huseby (leder), Liv Heidrun Heskestad (nestleder), Marit Hermstad, Gunn 
Karlsaune og Jan Olav Olsen. 
 
Etter regler for kontrollutvalget § 2 har utvalget bl.a. følgende oppgave: 

Kontrollutvalget skal på Kirkemøtets vegne forestå den løpende kontroll med 
Kirkerådets virksomhet – herunder kontrollere om Kirkemøtets vedtak blir 
fulgt opp 
etter deres innhold og forutsetninger. 

Denne rapporten gjelder dette punktet i kontrollutvalgets mandat. 

Koronapandemien forårsaket i 2020 og 2021 som kjent at Kirkemøtet først ble 
gjennomført i oktober og november. Også i 2022 er gjennomføringen av Kirkemøtet 
utsatt – denne gang til september. Kontrollutvalget velger på bakgrunn av dette å la 
denne rapporten om Kirkerådets oppfølging av Kirkemøtets vedtak omfatte 
Kirkerådets arbeid fram til 1. mai 2022. Kontrollutvalgets leder har valgt å delta som 
observatør på Kirkerådsmøtene for på denne måte å sikre god innsikt i rådets arbeid.   
 
Internrevisor har i samarbeid med Kirkerådets sekretariat foretatt en gjennomgang 
av hvordan Kirkemøtets vedtak er blitt fulgt opp, og internrevisor har avgitt en 
rapport til kontrollutvalget med sin anbefaling. Internrevisor vurderer at det har gått 
kort tid siden Kirkemøte 2021 ble avholdt 11. til 16. november 2021, og det medfører 
at flere tiltak er under planlegging og gjennomføring. Internrevisor anser på basis av 
foretatte kontrollhandlinger at Kirkerådet har foretatt en oppfølging av vedtakene 
etter deres innhold og forutsetninger fra Kirkemøtet 2021.  
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Kontrollutvalget har på bakgrunn av Kirkerådets løpende orienteringer til 
Kontrollutvalget og Internrevisors gjennomgang kommet til at det ikke er funn som 
gir grunnlag for kritikk av Kirkerådets gjennomføring av Kirkemøtets vedtak fra 
2021. 
 

Konklusjon 
Kontrollutvalget har ikke gjort vesentlige funn som medfører kritikk av 
Kirkerådets oppfølging av vedtakene fra Kirkemøtet 2021.  
 
 
 
 
Oslo, 11. mai 2022 
 
Kontrollutvalget 
 
 
Finn Huseby   
 
 
 
Liv Heidrun Heskestad Gunn Karlsaune Jan Olav Olsen Marit Hermstad 
  
 
 

Forslag til vedtak 
 
Kontrollutvalgets rapport til Kirkemøtet tas til orientering 
 
 
 
 
 
 
 
 


