
 
 

Protokoll Kirkerådets arbeidsutvalg (AU) 16. november 2022 
Tid: 16. november 2022 kl 14.00-15.15  

Sted: Teams 

Til stede:   Kristin Gunleiksrud Raaum 
   Karin-Elin Berg  
   Olav Fykse Tveit 
   Rolf Steffensen  
   Turid Torland Håland 
 
Fra sekretariatet:  Ingrid Vad Nilsen 
   Jan Rune Fagermoen 
   Gunn Schärer (KR-AU 11/22) 
   Øyvind Meling 
  

Saker: 

KR-AU 10/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent 

 Enstemmig 

KR-AU 11/22 Budsjett 2023 

Sammendrag 

I statsbudsjettet 2023 foreslår Barne- og familiedepartementet et rammetilskudd til 

Den norske kirke på 2 393 mill kr. Målt mot 2022 representerer forslaget en økning 

på 2,99% eller 69,5 mill kr. 

Samtidig bortfaller det årlige tilskuddet fra Opplysningsvesenets fond (Ovf) på 42 

mill kr. Bortfallet betyr at den totale tildelingen til Dnk reelt bare øker med 27,6 mill 

kr eller 1,16%. 

Økningen i tildelingen er lav i møte med en ventet årslønnsvekst på 4,2 % og det er 

utfordrende å fremlegge et budsjett for 2023 i balanse. Dette gjelder for hele 

rettssubjektet, samtidig som også tilskuddene til fellesråd og andre i trossamfunnet 

påvirkes av budsjettsituasjonen. 

Arbeidet med budsjettering basert på anslåtte rammer pågår nå i de ulike 

bispedømmene. I KRs administrasjon arbeides det med å få sekretariatets budsjett i 

balanse fram mot budsjettbehandling i KR i desember. 

 

Forslag til vedtak: 

Kirkerådets arbeidsutvalg tar saken til orientering 

Vedtak: 



Kirkerådets arbeidsutvalg tar saken til orientering 

Enstemmig 

KR-AU 12/22 Møteplan AU og AGU 2023 

Sammendrag 

Det er satt opp forslag til møter i Kirkerådets AU og AGU samme dag. Hvert møte er 

satt opp med to timers lengde. Møtene er tenkt som digitale møter.  

Det bør settes opp møter for å behandle klagesaker i forbindelse med valget. 

Klagefrist for godkjenning og forkasting av listeforslag 9. mai 2023. 

Her bør det planlegges en mulighet for et møte i arbeidsutvalget i forbindelse med 

KR-møtet 24. eller 25. mai 2023. Saksbehandlingsmessig er det ikke mulig å få frem 

sak før til ca. 23. mai (da er det Bispemøte), og AU må behandle saken senest 25. mai 

for å rekke trykking av stemmesedler til valget. Kirkerådet har møte disse dagene, og 

det bør settes av tid under dette møtet, f. eks etter møtetid 24.5. 

Klagefrist etter kirkevalget er 18. september 2023, og klagefrist på valgoppgjøret er 

28. september. På grunn av saksbehandling bør klagene behandles av AU 12. eller 13. 

oktober. Dette for å nå ev nytt valgoppgjør før nyttår. 

Forslag til vedtak 

Det fastsettes følgende møteplan for Kirkens arbeidsutvalg (AU) og 

Arbeidsgiverutvalget (AGU): 

Tirsdag 24. januar kl 09.00-17.00 AU intervju bispekandidat Bjørgvin 

Tirsdag 14. februar AU kl 14.00-16.00 og AGU kl 16.00-18.00  

Onsdag 24. mai AU om kvelden etter avsluttet KR møte 

Tirsdag 22. august AU kl 14.00-16.00/AGU kl 16.00-18.00 

Torsdag 12. oktober AU kl 14.00-16.00/AGU kl 16.00-18.00 

 

Behandling 

Preses foreslo å flytte møtet i februar. Det ble foreslått fredag 17. februar AU kl 08.00 

-10.00 og AGU kl 10.00-12.00 

 

Vedtak 

Det fastsettes følgende møteplan for Kirkens arbeidsutvalg (AU) og 

Arbeidsgiverutvalget (AGU): 

Tirsdag 24. januar kl 09.00-17.00 AU intervju bispekandidat Bjørgvin 

Fredag 17. februar AU kl 08.00-10.00 og AGU kl 10.00-12.00  

Onsdag 24. mai AU om kvelden etter avsluttet KR møte 

Tirsdag 22. august AU kl 14.00-16.00 og AGU kl 16.00-18.00 

Torsdag 12. oktober AU kl 14.00-16.00 og AGU kl 16.00-18.00 

 

Enstemmig 

 

KR-AU 13/22 Evaluering av arbeidet med tilsetting av biskop i Hamar 



Sammendrag 

Kirkerådet tilsatt i sitt møte 10.-11. november 2022 ny biskop i Hamar. Det har vært 

et mål å redusere tiden fra bispedømmerådet nominerer og til Kirkerådet tilsetter. I 

Hamar tok det 11 uker. Stort kortere er det ikke mulig å gjøre det. 

Prosessen består av flere ulike punkter: 

• Supplerende nominasjon 

• Offentlig presentasjon av kandidatene 

• Rådgivende avstemning i råd, blant vigslede ansatte i bispedømmet og 

nasjonale stemmer (proster, medlemmer av KM fra UKM og fakultetene) 

• Biskopenes begrunnede uttalelse og bispedømmerådets innstilling 

• Intervju og begrunnet tilråding ved KRAU  

• Tilsetting i Kirkerådets møte 

 

Oppslutningen i den rådgivende avstemningen har gått ned, særlig ved de siste 4 

prosessene, og nå i Hamar var oppslutningen kun på 59 %. Oppslutningen har gått 

ned i alle grupper. Se oversikt nedenfor. 

Det er ikke kommet signaler om at menighetsrådene ikke får nok tid til å delta i 

avstemningen. Bispedømmekontorene har tidlig meldt fra til rådene om perioden for 

rådgivende avstemning. 

Kirkerådets arbeidsutvalg inviteres til å samtale om tilsettingsprosessen, både 

helheten og KR-AUs del av prosessen. 

Forslag til vedtak 

Kirkerådets arbeidsutvalg har drøftet saken og har følgende innspill: 

 

Vedtak 

Kirkerådets arbeidsutvalg har drøftet saken og har følgende innspill: 

- AUs tilråding til tilsetting bør sendes ut til Kirkerådets medlemmer i forkant av 

KR-møtet 

- Eventuelle habilitetsvurderinger sendes til Kirkerådets medlemmer i forkant av 

KR-møtet (Kirkerådet må fortsatt beslutte habilitetsspørsmålet) 
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