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91/22 Orienteringssaker 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kirkerådet 08.12.2022 91/22 
 
Smendrag 
KR 91.1/22 Muntlig orientering fra KR, MR, SKR, BM og DnkU 
KR 91.2/22 Fra sprint til ultra-maraton - Oversikt over Den norske kirkes erfaringer 

knyttet håndteringen av koronapandemien 2020-2022 
KR 91.3/22 Tildeling av innovasjonsmidler diakoni 2022 
KR 91.3.1/22 Avslag med begrunnelse innovasjonsmidler diakoni 2022 
KR 91.4/22  Høringssvar - Utvisning av flyktninger på grunn av ilagt straff 
KR 91.5/22  Innspill til handlingsplan mot rasisme og diskriminering 
KR 91.6/22  Høringssvar - Overordnet bevaringsstrategi, Riksantikvaren 
 
Muntlig orientering fra Kirkerådets direktør 

• Delrapport 2 om kirkebevaringsprogram blir overlevert statsråden neste uke.  
• Enighet med OVF om fradeling av de eiendommer som skal til kirken, med 

unntak av fire kulturminneeiendommer. Alt er oversendt departementet for 
godkjenning. 

• Design.kirken.no er lansert, med maler for brosjyrer og plakater og bildebank. 
1300 innlogginger siden lansering i august. 

• I Den europeiske konfirmantundersøkelsen forteller 75 % av norske 
konfirmanter at de ønsker å døpe barna sine. 

• Veilederen til Prest under utdanning er klar, og kan tas i bruk i 
bispedømmene. 

• Valghåndbøkene til Kirkevalget er publisert i Ressursbanken. 
• Frimodig kirke er registrert som nomineringsgruppe, og fristen for ytterlige 

registreringer går ut ved nyttår. 
• Mellomkirkelig råds leder har vært i Sør-Afrika og signert en ny 

samarbeidsavtale med den lutherske kirken. 
• Kirken har fått fire millioner til fattigdomsbekjempelse som skal deles ut og 

brukes før jul. De fordeles til de 21 største fellesrådene fordelt etter en 
fordelingsnøkkel. 

• Årets julefilm er publisert, og har som formål å få folk tilbake til kirken i julen. 
Den har fått god spredning i sosiale medier, og ressurser knyttet til 
julekampanjen til bruk for menighetene, er publisert i Ressursbanken. 

 
Muntlig orientering fra Bispemøtet ved preses 

• Flere avskjeder i det siste: Biskoper Solveig Fiske og Halvor Nordhaug er 
takket av, erkebiskop Antje Jackelén i Svenska kyrkan ble takket av, og 
gravferden til Rosemarie Köhn. 

• Biskopene hadde denne uken middag med H.M. Kongen på Slottet. 
 
Muntlig orientering fra Samisk kirkeråd ved nestleder 

• Samisk kirkeråd har hatt møte i Erkebispegården i Trondheim og behandlet en 
sak om godkjenning av nordsamisk spillebok, som lanseres i februar 2023. 

 
Muntlig orientering fra Den norske kirkes ungdomsutvalg ved leder 
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• Ungdomsutvalget har hatt konstituerende møte.  
• Matilde Ødegaard er valgt som nestleder. 
• I januar skal ungdomsutvalget ha møte med ungdomsrådene med fokus på 

Kirkevalget. 
• Evalueringen for Ungdommens Kirkemøte viser at de fleste er fornøyde, og 

spesielt besøket på Utøya har fått gode tilbakemeldinger. 
• Ungdommens kirkemøte 2023 blir også på Sundvolden, og vil ikke lenger 

flytte hvert år. Datoen blir 6.-9. oktober. 
 
Forslag til vedtak 
 
Kirkerådet tar de framlagte orienteringssakene til orientering 
 
Møtebehandling i Kirkerådet 09.12.2022: 

 
Votering 

Forslag til vedtak: enstemmig vedtatt 
 
Kirkerådets vedtak  

Kirkerådet tar de framlagte orienteringssakene til orientering 
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92/22 Referatsaker 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kirkerådet 08.12.2022 92/22 
 
 
 
 
Sammendrag 
KR 92.1/22 Referat LHBT- utvalget 31-oktober 2022 
KR 92.2/22 Protokoll Tilleggsgavefondet 13. september 2022 
KR 92.3/22 Protokoll Tilleggsgavefondet 9. november 2022 
KR 92.4/22  Protokoll Kirkerådets arbeidsutvalg (AU) 16. november 2022 
KR 92.5/22 Protokoll Kirkerådets arbeidsgiverutvalg (AGU) 16. november 2022 
KR 92.6/22 Referat Samarbeidsrådet for overgrepsfeltet (SRO) 3. september 2020 
KR 92.7/22 Referat Samarbeidsrådet for overgrepsfeltet (SRO) 4. desember 2020 
KR 92.8/22 Referat Samarbeidsrådet for overgrepsfeltet (SRO) 9. september 2021 
KR 92.9/22 Referat Samarbeidsrådet for overgrepsfeltet (SRO) 9. desember 2021 
KR 92.10/22 Referat Samarbeidsrådet for overgrepsfeltet (SRO) 25. mars 2022 
KR 92.11/22 Referat Samarbeidsrådet for overgrepsfeltet (SRO) 6. september 2022 
KR 92.12/22 Protokoll Kontrollutvalget 1. september 2022 
KR 92.13/22 Protokoll Den norske kirkes ungdomsutvalg 14. november 2022 
 
Forslag til vedtak 
 
Kirkerådet tar de framlagte referatsakene til orientering 
 
Møtebehandling i Kirkerådet 08.12.2022: 

 
Votering 

Forslag til vedtak: enstemmig vedtatt 
 
Kirkerådets vedtak  

Kirkerådet tar de framlagte referatsakene til orientering 
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93/22 Årsplan for de sentralkirkelige råd 2023 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kirkerådet 08.12.2022 93/22 
 
 
 
 
Sammendrag 
 
Saken inneholder to ulike deler. Det ene er godkjenning av årsplan, og det andre er 
virksomhetens risikoanalyser opp mot resultatmål. 
 
Det legges frem en årsplan på overordnet nivå (vedlegg) til vedtak. Kirkemøtet 
vedtok i 2021 ny strategiplan og videreførte visjonen. Fremlagt forslag til årsplan er 
utarbeidet i henhold til denne. Årsplanen skal synliggjøre Kirkerådets vedtatte 
satsinger på Diakoni og Bygge fellesskap for barn og unge, samt fokusområdene 
Kunst og kultur og Kirken som organisasjon (herunder digitalisering og rekruttering) 
Årsplanen viser hvordan sekretariatet følger opp satsings- og fokusområdene, samt 
de største prosjektene som må gjennomføres i 2023. 
 
Risikoanalysene er et verktøy for bedre måloppnåelse i virksomheten. Hensikten 
med disse analysene er å identifisere og håndtere risiko for å gi rimelig grad av 
sikkerhet for virksomhetens oppnåelse av sine målsettinger.  
 
Forslag til vedtak 
 

1. Kirkerådet godkjenner vedlagte årsplan for 2023. 
2. Kirkerådet tar risikoanalysen til orientering. 

 
Møtebehandling i Kirkerådet 09.12.2022: 

 
Møtebehandling 

Direktøren la frem et justert forslag til årsplan med bakgrunn i innspill fra debatten. 
 
Votering 

Særlig votering over årsplanens punkt 1.2.1: vedtatt mot to stemmer 
Forslag til vedtak punkt 1.:     enstemmig vedtatt  
Forslag til vedtak punkt 2.:    enstemmig vedtatt 
 
Kirkerådets vedtak  

1. Kirkerådet godkjenner vedlagte årsplan for 2023. 
2. Kirkerådet tar risikoanalysen til orientering. 
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94/22 Budsjett 2023 - rettssubjektet Den norske kirke 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kirkerådet 08.12.2022 94/22 
 
 
 
 
Sammendrag 
 
I statsbudsjett 2023 foreslår Barne- og familiedepartementet et rammetilskudd til Den 
norske kirke på 2 393 mill. kroner. Målt mot 2022 representerer forslaget en økning 
på 2,99% eller 69,5 mill kroner.   
 
Samtidig bortfaller det årlige tilskuddet fra Opplysningsvesenets fond (Ovf) i 
størrelsesorden 42 mill. kroner. Bortfallet betyr at tildelingen til Dnk reelt bare øker 
med 27,6 mill. kroner eller 1,16%. En andel av Ovf-tilskuddet er tidligere fordelt via 
bispedømmene som en tilskuddsordning ut til trossamfunnet. Ved frafall av Ovf-
tilskuddet bortfaller denne tilskuddsordningen helt, og medfører at tildelingen reelt 
har en økning på 1,47%.  
 
Økningen i tildelingen er lav i møte med en ventet årslønnsvekst på 4,2%, og 
medfører en realnedgang i budsjettene for alle. Det har derfor vært utfordrende for 
administrasjonen å legge frem et 2023-budsjett i balanse. 
 
Budsjettet er lagt med en kostnadsramme på totalt 2399,1 mill. kroner. Budsjettet er i 
balanse. Endelig statsbudsjett vedtas av Stortinget innen 15. desember. Når 
Kirkerådet treffer sitt vedtak om budsjett 2023 er det dermed med utgangspunkt i 
regjeringens forslag og ikke vedtatt budsjett. Dersom stortingsbehandlingen fører til 
endringer i tilskuddet til Den norske kirke vil det blir fremmet forslag til revidert 
budsjett fra administrasjonen. 
 
Forslag til vedtak pkt. 1 er et vedtak om fordeling mellom ulike enheter i rettssubjektet 
Den norske kirke, og en fordeling på de tre ulike budsjettgruppene, drift og tilskudd 
(Dnk-tilskudd og Tilskudd andre). Forslag til vedtak pkt. 2 til pkt. 5 er budsjettvedtak 
for 110 Felleskostnader, 120, Kirkerådets sekretariat, og 130 Bispemøtets 
sekretariat. Forslag vedtak pkt. 6 gjelder opprettelse av stilling for samisk prest i Oslo 
bispedømme med inndekning via bispedømmerådenes budsjetter. 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Basert på mottatt statstilskudd for 2023 vedtar Kirkerådet følgende fordeling 
på de ulike enhetene og budsjettgruppene:  
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2. Kirkerådet vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2023 for rettssubjektet Den 
norske kirke i balanse: 

 

 
 

3. Kirkerådet vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2023 for rettssubjektet 
Dnk, prefiks 110, med netto budsjetterte kostnader på 403,6 mill. kroner.  

 
4. Kirkerådet vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2023 for Kirkerådet, prefiks 

120, med netto budsjetterte kostnader på 127,1 mill. kroner.  
 

5. Kirkerådet vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2023 for Bispemøtet, 
prefiks 130, med netto budsjetterte kostnader på 10 mill. kroner. 

 
6. Kirkerådet vedtar et det opprettes en stilling som samisk prest i sør-Norge 

lokalisert ved Oslo bispedømme. Stillingen etableres som et spleiselag fra 
bispedømmene med et proratarisk beløp som trekkes fra det enkelte 
bispedømmes tildeling, basert på fordelingsnøkkelen. Dette er ikke hensyntatt 
i foreliggende forslag til fordeling. 

Fordeling 2023 - budsjettgrupper
pr 16.11.22 Dnk- Dnk- Tilskudd Forslag
hele 1000kr drift 1 tilskudd 2 andre 3 2023

110 rDnk 356 217 1 609 45 818 403 644
120 Kirkerådet 118 919 8 204 127 123
130 Bispemøtet 10 646 10 646

485 782 9 813 45 818 541 413
210 Oslo 161 398 56 608 218 006
220 Borg 138 297 63 598 201 895
230 Hamar 116 642 40 996 157 638
240 Tunsberg 114 284 44 584 158 868
250 Agder&T 129 805 48 345 178 150
260 Stavanger 110 015 53 285 163 300
270 Bjørgvin 162 847 66 995 229 842
280 Møre 81 463 34 084 115 547
290 Nidaros 125 773 51 765 177 538
300 Sør-Hål 86 540 36 726 123 266
310 Nord-Hål 93 543 34 338 127 881
311 Svalbard 5 750 5 750

1 326 357 531 324 1 857 681
Sum 2023 1 812 139 541 137 45 818 2 399 094

Hele Dnk budsjett År 2023
Mottatt statlig tilskudd -2 399 094
Andre tilskudd (Ovf) 0
Sum driftsinntekter -2 399 094
Tilskudd 586 955
Lønn og driftskostnader 1 833 139
Sum driftskostnader 2 420 094
Finansinntekter 21 000-          
Resultat 0
Al le ta l l  i  hele 1000 kr

Ti l skudd definert som bud.gruppe 2 og 3
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Møtebehandling i Kirkerådet 08.12.2022: 

 
Møtebehandling 

Forslag 1: Karl Johan Kirkebø fremmet følgende forslag til nye vedtakspunkt 7: 
7. Kirkerådet ber om at det utredes å opprette et økonomiutvalg 

 
Forslag 2: Karl Johan Kirkebø fremmet følgende forslag til nye vedtakspunkt 8: 

8. Det settes av 1 million til domkantorer og 300 000 til kunstproduksjoner på 
turné 

 
Forslag 3: Direktøren endret sitt forslag til vedtak på vedtakspunkt 6: 
Kirkerådet vedtar et det opprettes en stilling som samisk prest/diakon i sør-Norge 
lokalisert ved Oslo bispedømme. (...) 
 
 
Votering 

Forslag 1:  Enstemmig vedtatt. 
Forslag 2:  Enstemmig vedtatt. 
Vedtakspunkt 1-5:  Enstemmig vedtatt. 
Vedtakspunkt 6:  Enstemmig vedtatt. 
 
Kirkerådets vedtak  

 
1. Basert på mottatt statstilskudd for 2023 vedtar Kirkerådet følgende fordeling 

på de ulike enhetene og budsjettgruppene:  
 

 

Fordeling 2023 - budsjettgrupper
pr 16.11.22 Dnk- Dnk- Tilskudd Forslag
hele 1000kr drift 1 tilskudd 2 andre 3 2023

110 rDnk 356 217 1 609 45 818 403 644
120 Kirkerådet 118 919 8 204 127 123
130 Bispemøtet 10 646 10 646

485 782 9 813 45 818 541 413
210 Oslo 161 398 56 608 218 006
220 Borg 138 297 63 598 201 895
230 Hamar 116 642 40 996 157 638
240 Tunsberg 114 284 44 584 158 868
250 Agder&T 129 805 48 345 178 150
260 Stavanger 110 015 53 285 163 300
270 Bjørgvin 162 847 66 995 229 842
280 Møre 81 463 34 084 115 547
290 Nidaros 125 773 51 765 177 538
300 Sør-Hål 86 540 36 726 123 266
310 Nord-Hål 93 543 34 338 127 881
311 Svalbard 5 750 5 750

1 326 357 531 324 1 857 681
Sum 2023 1 812 139 541 137 45 818 2 399 094
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2. Kirkerådet vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2023 for rettssubjektet Den 

norske kirke i balanse: 
 

 
 

3. Kirkerådet vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2023 for rettssubjektet 
Dnk, prefiks 110, med netto budsjetterte kostnader på 403,6 mill. kroner.  

 
4. Kirkerådet vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2023 for Kirkerådet, prefiks 

120, med netto budsjetterte kostnader på 127,1 mill. kroner.  
 

5. Kirkerådet vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2023 for Bispemøtet, 
prefiks 130, med netto budsjetterte kostnader på 10 mill. kroner. 

 
6. Kirkerådet vedtar et det opprettes en stilling som samisk prest/diakon i sør-

Norge lokalisert ved Oslo bispedømme. Stillingen etableres som et spleiselag 
fra bispedømmene med et proratarisk beløp som trekkes fra det enkelte 
bispedømmes tildeling, basert på fordelingsnøkkelen. Dette er ikke hensyntatt 
i foreliggende forslag til fordeling. 
 

7. Kirkerådet ber om at det utredes å opprette et økonomiutvalg. 
 

8. Det settes av 1 million til domkantorer og 300 000 til kunstproduksjoner på 
turne. 

 
  

Hele Dnk budsjett År 2023
Mottatt statlig tilskudd -2 399 094
Andre tilskudd (Ovf) 0
Sum driftsinntekter -2 399 094
Tilskudd 586 955
Lønn og driftskostnader 1 833 139
Sum driftskostnader 2 420 094
Finansinntekter 21 000-          
Resultat 0
Al le ta l l  i  hele 1000 kr

Ti l skudd definert som bud.gruppe 2 og 3
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95/22 Endringer i regler om godtgjøring 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kirkerådet 08.12.2022 95/22 
 
 
 
 
Sammendrag 
Reglement for godtgjøring til folkevalgte har regler om møtegodtgjørelse mv. og tapt 
arbeidsfortjeneste for medlemmer av ulike råd, utvalg mv. på nasjonalt nivå i Den 
norske kirke. Reglementet har ikke tidligere uttrykkelig inkludert oppnevnte 
utredningsutvalg og enkelte nyere, faste utvalg, selv om medlemmer av disse i noen 
grad har mottatt godtgjørelse. Saken foreslår en klargjøring i reglene knyttet til hvem 
som kan motta møtegodtgjørelse for slike andre utvalg, for fast møtende uten 
stemmerett i Kirkerådet samt enkelte andre sider ved forvaltningen av godtgjørelse til 
folkevalgte i organ knyttet til det nasjonale nivået i Den norske kirke. 
 
Forslag til vedtak 
 

1.  
I. 

I reglement for godtgjøring til folkevalgte gjøres følgende endringer: 
 
Tittelen på reglementet skal lyde: 
 

Regler for godtgjøring av medlemmer i råd, utvalg mv. på nasjonalt 
nivå i Den norske kirke 

 
§ 1 skal lyde: 
 

1.1 Reglementet gjelder for valgte medlemmer og valgte fast møtende i 
Kirkerådet, herunder Kirkerådets arbeidsutvalg og 
Arbeidsgiverutvalget, Samisk kirkeråd, Mellomkirkelig Råd, 
klagenemnda og kontrollutvalget.  
 
1.2 Medlemmer i øvrige utvalg og nemnder får møtegodtgjørelse kun 
etter vedtak i Kirkerådet. Kirkelig tilsatte medlemmer i slike utvalg og 
nemnder mottar ikke møtegodtgjørelse. 

 
§ 2.1 skal lyde: 
 

2.1 Medlemmer i råd, utvalg mv. etter § 1 har krav på å få dekket 
reiseutgifter i henhold til avtaleverket på KAs tariffområde.  
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§ 3.2 siste punktum skal lyde: 
 
 Ved møter på fire timer eller mindre reduseres satsen tilsvarende. 
 
§ 3.4 skal lyde: 
 

3.4 Møtegodtgjørelse er innberetningspliktig og skattepliktig. 
Møtegodtgjørelsen er ikke pensjonsgivende. Det påløper ikke 
feriepenger. 

 
§ 3.7 siste punktum skal lyde: 
 

Utbetaling skjer på grunnlag av møtesekretærens fremmøteliste. 
 

§ 4 skal lyde: 
 

4.1 Arbeidsgiverutvalget fastsetter avtale om godtgjørelse og eventuelt 
frikjøp for Kirkerådets leder, leder av Mellomkirkelig råd, leder av 
Samisk kirkeråd, leder av klagenemnda og leder av kontrollutvalget, 
samt leder av øvrig utvalg eller nemnd Kirkerådet har vedtatt at skal 
tilstås møtegodtgjørelse. 
 
Resultatet godkjennes av Kirkerådet ved den årlige 
budsjettbehandlingen. 
 

§ 5 nytt siste ledd skal lyde: 
 

5.4 Tapt arbeidsfortjeneste dekkes normalt ikke for medlemmer av 
andre utvalg og nemnder som tilstås møtegodtgjørelse etter § 1 siste 
ledd. 

 
II. 

Endringene trer i kraft straks. 
 

2. Kirkerådet tilstår følgende utvalg møtegodtgjørelse etter regler for 
godtgjøring av medlemmer i råd, utvalg mv. på nasjonalt nivå i Den norske 
kirke: 

• Utvalget «Den norske kirke i det livssynsåpne samfunn», jf. KR 72/22 
• Utvalg for kvensk kirkeliv, jf. KR 75/22 
• Internettvalgstyret, jf. KR 68/21 
• Finansutvalget i Den norske kirke, jf. KR 110/21 
• Utvalg for å vurdere tiltak som styrker samisk kirkeliv, jf. KR 97/22 
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Møtebehandling i Kirkerådet 08.12.2022: 

Møtebehandling 

Forslag 1: Karl Johan Kirkebø fremmet følgende forslag til nytt vedtakspunkt 3: 
Kirkerådet ber om at det fremmes en sak i vårsemestret om det er hensiktsmessig å 
innføre godtgjørelse for deltagelse på kirkemøte for leke medlemmer. Denne saken 
bør inkludere konsekvens både mht økonomi og virkning på det representative 
demokratiet. 
 
Forslag 2: Karin-Elin Berg fremmet følgende endringsforslag til vedtakspunkt 1: 
§ 3.2 siste punktum skal lyde: 
Ved møter på fire timer eller mindre kan satsen reduseres tilsvarende. 
 
Forslag 3: Lill Tone Grahl-Jacobsen fremmet følgende tilleggsforslag til 
vedtakspunkt 1: 
§ 5.2 skal lyde: 
Tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres med bekreftelse fra arbeidsgiver på at 
tilsatte ikke er innvilget permisjon med lønn. 
 
Direktøren endret sitt forslag til vedtak slik: 
Vedtakspunkt 1, inklusiv romertall I–II, strykes.  
Følgende tas inn: «Regelverk om godtgjøring fremmes på nytt til neste møte. Sak 
om godtgjøring for Kirkemøtet tas inn i saken om Kirkemøtets arbeidsform som 
fremmes til neste møte.» 
 
Votering 

Forslag 1: Ikke realitetsbehandlet. 
Forslag 2: Ikke realitetsbehandlet. 
Forslag 3: Ikke realitetsbehandlet. 
Endret forslag til vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 

Kirkerådets vedtak  

Kirkerådet tilstår følgende utvalg møtegodtgjørelse etter regler for 
godtgjøring av medlemmer i råd, utvalg mv. på nasjonalt nivå i Den norske 
kirke: 

• Utvalget «Den norske kirke i det livssynsåpne samfunn», jf. KR 72/22 
• Utvalg for kvensk kirkeliv, jf. KR 75/22 
• Internettvalgstyret, jf. KR 68/21 
• Finansutvalget i Den norske kirke, jf. KR 110/21 
• Utvalg for å vurdere tiltak som styrker samisk kirkeliv, jf. KR 97/22 

 
Regelverk om godtgjøring fremmes på nytt til neste møte. Sak om godtgjøring 
for Kirkemøtet tas inn i saken om Kirkemøtets arbeidsform som fremmes til 
neste møte. 
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96/22 Etablering av eiendomsselskap - stiftelse av selskapet og 
forberedelse av overføring 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kirkerådet 08.12.2022 96/22 
 
 
 
 
Sammendrag 
I denne saken legges det frem forslag om stiftelse av et heleid eiendomsselskap av 
rettssubjektet Den norske kirke som skal forvalte bolig- og næringseiendommer som 
skal overføres fra Opplysningsvesenets fond (OVF). I saken gis det også en status for 
arbeidet i fellesprosjektet med OVF. Det er fortsatt en del uklarheter knyttet til når 
eiendommer kan overføres, og hva som vil bli de økonomiske rammebetingelsene for 
eiendomsvirksomheten. I saken redegjøres det for hvorfor dette fortsatt er uklart. Til 
tross for uklarhet, planlegger administrasjonen for en overføring av første pulje av 
eiendommer i løpet av 2023.   
  
Det foreslås at selskapet stiftes med navnet «Dnk Eiendom AS», og at stiftelsen skjer 
så snart som mulig etter at Kirkerådet har besluttet stiftelse av selskapet. Selskapet 
vil i en innledende fase fungere som et interimselskap. Kirkemøtet må formelt sett 
godkjenne etableringen av selskapet på sitt møte i august. Interimperioden vil vare 
fra stiftelsestidspunktet og frem til overtakelse av første pulje med eiendommer. I 
tillegg til å forberede overtakelsen av eiendommer og kontraktsforhold, vil 
interimselskapet arbeide med å bygge opp selskapsorganisasjonen med ansatte, 
avtaler (bl.a. tariff og pensjon), nødvendige systemer og rutiner. Interimsperioden må 
også benyttes til å avdekke og redusere risiko knyttet til overtakelse av eiendommene 
fra OVF. Selskapets forberedende aktiviteter vil skje i nær dialog med 
administrasjonen i Kirkerådet.   
  
I saken beskrives rollefordeling mellom eier, styre og daglig leder og det foreslås at 
Kirkerådets direktør gis fullmakt til å stifte selskapet samt gjennomføre 
generalforsamling på vegne av eier. I saken presenteres utkast til eierskapspolitikk og 
forslag til involvering av Kirkerådet i prosessen frem til overføring og idriftsettelse, 
inklusive hvilke saker som skal legges frem til beslutning i Kirkerådet.  
 
 
Forslag til vedtak 
 
 

1. Kirkerådet gir direktøren fullmakt til å:   
a) stifte selskapet Dnk Eiendom AS med en aksjekapital på 30 000 kroner  
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b) gjennomføre generalforsamling på vegne av eier, rettssubjektet Den norske 
kirke, innenfor de rammer som er fastsatt i selskapets vedtekter og i denne 
saken.   

c) supplere utkast til stiftelsesdokument med navn på styremedlemmer som 
fyller en samlet kompetanseprofil som beskrevet i selskapets vedtekter og 
denne saken.  

2. Kirkerådet tar utkast til eierskapspolitikk og utkast til forretningsplan til 
orientering.  

3. Kirkerådet skal få seg forelagt forslag til økonomimodell, med prinsipper for 
beregning av finansiell kompensasjon som skal følge eiendomsvirksomheten, 
før forslaget sendes til Barne- og familiedepartementet.  

4. Kirkerådet skal beslutte selskapets overtakelse av eiendommer fra 
Opplysningsvesenets fond, og skal få seg forelagt en sak om dette før 
overtakelse gjennomføres og selskapet settes i drift. I denne saken skal også 
Kirkerådet få seg forelagt   
a) oppdatert eierskapspolitikk til beslutning  
b) oppdatert forretningsplan til orientering   

 
Møtebehandling i Kirkerådet 09.12.2022: 

 
Møtebehandling 

Direktøren endret sitt forslag til vedtak slik: 
Nytt vedtakspunkt 5: Saken behandles på Kirkemøtet i august 2023. 
 
Votering 

Forslag til vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
Kirkerådets vedtak  

 
1. Kirkerådet gir direktøren fullmakt til å:   

a) stifte selskapet Dnk Eiendom AS med en aksjekapital på 30 000 kroner  
b) gjennomføre generalforsamling på vegne av eier, rettssubjektet Den norske 

kirke, innenfor de rammer som er fastsatt i selskapets vedtekter og i denne 
saken.   

c) supplere utkast til stiftelsesdokument med navn på styremedlemmer som 
fyller en samlet kompetanseprofil som beskrevet i selskapets vedtekter og 
denne saken.  

2. Kirkerådet tar utkast til eierskapspolitikk og utkast til forretningsplan til 
orientering.  

3. Kirkerådet skal få seg forelagt forslag til økonomimodell, med prinsipper for 
beregning av finansiell kompensasjon som skal følge eiendomsvirksomheten, 
før forslaget sendes til Barne- og familiedepartementet.  
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4. Kirkerådet skal beslutte selskapets overtakelse av eiendommer fra 
Opplysningsvesenets fond, og skal få seg forelagt en sak om dette før 
overtakelse gjennomføres og selskapet settes i drift. I denne saken skal også 
Kirkerådet få seg forelagt   
a) oppdatert eierskapspolitikk til beslutning  
b) oppdatert forretningsplan til orientering   

5. Saken behandles på Kirkemøtet i august 2023. 
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97/22 Kirkelig organisering - utvalg for å vurdere tiltak som styrker 
samisk kirkeliv 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kirkerådet 08.12.2022 97/22 
 
 
 
 
Sammendrag 
 
Kirkemøtet 2022 traff prinsippvedtak om modell for kirkelig organisering. Det videre 
arbeidet med kirkelig organisering organiseres som et program med tre løp, og 
samisk kirkeliv vil bli vurdert i sammenheng og på tvers av løpene.  
 
Kirkemøtet 2022 vedtok også å be Kirkerådet fremme en eller flere saker om 
konkrete endringer i kirkeordningen eller øvrig regelverk som bygger på føringen at 
«[s]amisk kirkeliv skal styrkes».  
 
Det foreslås at Kirkerådet, etter innspill fra Samisk kirkeråds møte 1.–2. desember 
2022, beslutter at det skal oppnevnes et utvalg for å vurdere tiltak som kan styrke 
samisk kirkeliv, og fastsetter mandat for utvalget. Direktøren får fullmakt til å foreta 
oppnevning av utvalget.  
 
 
Forslag til vedtak 
 

 
1. Kirkerådet beslutter at det skal oppnevnes et utvalg for å utrede tiltak for å styrke 

samisk kirkeliv med følgende mandat: 
 

Formålet med utvalgsarbeidet er å fremme forslag til tiltak som kan styrke samisk 
kirkeliv i Den norske kirke som en oppfølging av Kirkemøtets prinsippvedtak i sak 
KM 10/22. Utvalget må holde seg informert om Sannhets- og 
forsoningskommisjonens rapport, og ta rapporten i betraktning i sitt eget arbeid 
der det er hensiktsmessig.  
 
Utvalget bes innledningsvis beskrive hvilke særskilte rettigheter samer har i Den 
norske kirke etter gjeldende rett. 
 
Utvalget bes videre om spesielt å vurdere følgende: 
- Om det samiske kirkedemokratiet og strukturene rundt dette bør videreføres 

som i dag eller endres, herunder om det bør etableres en egen samisk 
ungdomsrepresentasjon på Kirkemøtet. 

- Om organiseringen av samisk kirkeliv bør videreføres som i dag eller endres, 
herunder et eventuelt behov for ytterligere kategorialmenigheter. 

- Om det er behov for endringer i Den norske kirkes regler som berører 
forvaltningsområdet for samisk språk.  
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- Om det er behov for justeringer av gjeldende regelverk om sammensetning og 
valgordning av Samisk kirkeråd og Samisk kirkelig valgmøte. 

 
Utvalget kan i samråd med Samisk kirkeråd presentere foreløpige vurderinger på 
Samisk kirkelig valgmøte 27.–29. oktober 2023. 
 
Utvalget skal vurdere økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene 
sine. Utvalget bes vurdere om midler til samisk kirkeliv kan hentes fra andre 
finansieringskilder og skal også fremme forslag som innebærer uendret 
ressursbruk.  
 
Utvalget skal legge frem sin utredning til Kirkerådets direktør innen det 
tidspunktet direktøren fastsetter.  

 
2. Kirkerådet gir direktøren fullmakt til å oppnevne et utvalg på inntil 10 

medlemmer. Direktøren skal sikre at utvalget har kompetanse på relevante 
områder. 
 

3. Kirkerådet gir direktøren fullmakt til å gi utvalget et tilleggsmandat dersom 
rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonens tilsier et slikt behov. 

 
4. Kirkerådet ved avdeling for samisk kirkeliv stiller sekretær til disposisjon for 

utvalget.  
 
Møtebehandling i Kirkerådet 08.12.2022: 

 
Votering 

Forslag til vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
Kirkerådets vedtak  

 
1. Kirkerådet beslutter at det skal oppnevnes et utvalg for å utrede tiltak for å styrke 

samisk kirkeliv med følgende mandat: 
 

Formålet med utvalgsarbeidet er å fremme forslag til tiltak som kan styrke samisk 
kirkeliv i Den norske kirke som en oppfølging av Kirkemøtets prinsippvedtak i sak 
KM 10/22. Utvalget må holde seg informert om Sannhets- og 
forsoningskommisjonens rapport, og ta rapporten i betraktning i sitt eget arbeid 
der det er hensiktsmessig.  
 
Utvalget bes innledningsvis beskrive hvilke særskilte rettigheter samer har i Den 
norske kirke etter gjeldende rett. 
 
Utvalget bes videre om spesielt å vurdere følgende: 
- Om det samiske kirkedemokratiet og strukturene rundt dette bør videreføres 

som i dag eller endres, herunder om det bør etableres en egen samisk 
ungdomsrepresentasjon på Kirkemøtet. 
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- Om organiseringen av samisk kirkeliv bør videreføres som i dag eller endres, 
herunder et eventuelt behov for ytterligere kategorialmenigheter. 

- Om det er behov for endringer i Den norske kirkes regler som berører 
forvaltningsområdet for samisk språk.  

- Om det er behov for justeringer av gjeldende regelverk om sammensetning og 
valgordning av Samisk kirkeråd og Samisk kirkelig valgmøte. 

 
Utvalget kan i samråd med Samisk kirkeråd presentere foreløpige vurderinger på 
Samisk kirkelig valgmøte 27.–29. oktober 2023. 
 
Utvalget skal vurdere økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene 
sine. Utvalget bes vurdere om midler til samisk kirkeliv kan hentes fra andre 
finansieringskilder og skal også fremme forslag som innebærer uendret 
ressursbruk.  
 
Utvalget skal legge frem sin utredning til Kirkerådets direktør innen det 
tidspunktet direktøren fastsetter.  

 
2. Kirkerådet gir direktøren fullmakt til å oppnevne et utvalg på inntil 10 

medlemmer. Direktøren skal sikre at utvalget har kompetanse på relevante 
områder. 
 

3. Kirkerådet gir direktøren fullmakt til å gi utvalget et tilleggsmandat dersom 
rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonens tilsier et slikt behov. 

 
4. Kirkerådet ved avdeling for samisk kirkeliv stiller sekretær til disposisjon for 

utvalget.  
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98/22 Forskrift om regler for valg av Kirkerådet med tilhørende 
endring i kirkeordningen - høring (2. gangs behandling) 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kirkerådet 08.12.2022 98/22 
 
 
 
 
Sammendrag 
Kirkerådets sammensetning og valgordning ble sist endret med virkning fra 2020. 
Müller-Nilsen-utvalgets utredning Samhandling i en selvstendig folkekirke og 
rapporten til arbeidsgruppe 3 under Müller-Nilsen-utvalget vurderte Kirkerådets 
sammensetning og valgordning og fremmet forslag om noen endringer. I den 
etterfølgende høringen var det imidlertid kun en liten andel av instansene som tok til 
orde for endringer i sammensetningen. Kirkerådets sammensetning er regulert i 
kirkeordningen, og ikke i valgreglene. Det betyr at eventuelle endringer i 
sammensetningen må gjøres i kirkeordningen.  
 
Kirkerådet foreslår at det regelfestede kravet om at hvert bispedømme skal være 
representert i Kirkerådet, flyttes fra ett regelverk til et annet; fra kirkeordningen til 
reglene for valg av Kirkerådet. Samtidig foreslås det at dette kravet til sammensetning 
skal gjelde ved valgformene avtalevalg og flertallsvalg, men ikke ved forholdsvalg.  
 
Kirkerådet foreslår at Kirkerådets sammensetning endres, slik at rådet skal bestå av 
elleve leke medlemmer, en lek kirkelig tilsatt, en prest og preses i Bispemøtet, totalt 
14 medlemmer.  
 
Når det gjelder valgordning, ga Kirkerådet i saken om kirkelig organisering til 
Kirkemøtet 2022 uttrykk for at de leke medlemmene i Kirkerådet bør velges enten 
basert på avtalevalg eller basert på forholdsvalg, samtidig som flertallsvalg ville bli 
videreført som en mulighet. Kirkerådet varslet samtidig at det ville legge til rette for 
en høring til bispedømmerådene om endringer i reglene om valg av Kirkerådet langs 
slike linjer, før Kirkemøtet 2023. Forslaget i denne saken er i tråd med dette.  
 
Kirkerådet behandlet denne saken i november 2022, og det legges opp til at 
Kirkerådets møte i desember vedtar å sende saken på høring. Kirkemøtet 2023 vil på 
bakgrunn av høringen og Kirkerådets innstilling kunne ta stilling til de nye reglene. 
Det nyvalgte Kirkemøtet vil da kunne velge Kirkerådet i 2024 basert på eventuelle 
nye valgregler. 
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Forslag til vedtak 
 
 
Kirkerådet vedtar å sende saken på høring til berørte instanser. 
 
Møtebehandling i Kirkerådet 09.12.2022: 

 
Votering 

Forslag til vedtak:   Vedtatt mot to stemmer. 
 
Kirkerådets vedtak  

 
Høringsnotatet bearbeides i tråd med innspill gitt i møtet. Kirkerådet vedtar å sende 
saken på høring til berørte instanser. 
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99/22 Delingsprosjektet med OVF - håndtering av formålsporteføljen 
 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kirkerådet 08.12.2022 99/22 
 
 
 
 
Sammendrag 
Av stortingsmelding St. meld. 29 (2018-2019) om Opplysningsvesenets fond går det 
frem at fondets såkalte formålsportefølje skal overføres til Den norske kirke. Verdien 
av formålsporteføljen vil dermed utgjøre et «deloppgjør» for den samlede 
kapitaltilførselen Den norske kirke skal motta for å forvalte eiendommene vi skal 
overta. Formålsporteføljen består av aksjer i ikke-børsnoterte selskaper som 
kjennetegnes med ideell og ikke kommersiell hensikt med eierskapet. Noe av 
porteføljen er allerede under realisering, men slike prosesser tar tid. Kirkerådet må ta 
stilling til om OVF skal bes om å realisere de siste 4 eierpostene og overføre penger 
til Dnk Eiendom AS, eller om Kirkerådet skal ta over aksjene og selv forvalte disse, 
og dermed også bestemme om og når de eventuelt skal selges. 
 
Forslag til vedtak 
 
Kirkerådet ber OVF realisere sin formålsportefølje og sette i gang realisering av de 
siste fire av de sju selskapene i formålsporteføljen. De realiserte verdiene overføres 
til Kirkerådet v/Dnk Eiendom AS som deloppgjør for den samlede kapitaltilførselen 
som følger av delingsprosjektet. 
 
Møtebehandling i Kirkerådet 09.12.2022: 

 
Møtebehandling 

Direktøren endret sitt forslag til vedtak slik:  
Kirkerådet ber Ovf realisere sin formålsportefølje, og sette i gang realisering av de 
siste selskapene i formålsporteføljen, med unntak av Kirkelig kulturverksted. De 
realiserte verdiene overføres til Kirkerådet v/Dnk Eiendom AS som deloppgjør for 
den samlede kapitaltilførselen som følger av delingsprosjektet. 
 
Votering 

Forslag til vedtak:   Enstemmig vedtatt. 
 
Kirkerådets vedtak  

Kirkerådet ber Ovf realisere sin formålsportefølje, og sette i gang realisering av de 
siste selskapene i formålsporteføljen, med unntak av Kirkelig kulturverksted. De 
realiserte verdiene overføres til Kirkerådet v/Dnk Eiendom AS som deloppgjør for den 
samlede kapitaltilførselen som følger av delingsprosjektet. 
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100/22 Adgangen til å vektlegge samlivsform ved tilsetting 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kirkerådet 08.12.2022 100/22 
 
 
 
 
Sammendrag 
Åpen folkekirkes medlemmer på Kirkemøtet har meldt en sak til Kirkemøtet om at 
«Den norske kirke skal slutte å benytte seg av unntaket i likestillings- og 
diskrimineringslovverket».  
 
Kirkerådet behandlet i februar 2022 en sak om ev. høring av spørsmålet om å ikke 
tillate arbeidsgivere i Den norske kirke å legge vekt på homofilt samliv ved tilsetting 
(KR 13/22). Saken ble ikke sendt på høring da, og den ble ikke lagt fram for 
Kirkemøtet i 2022. Nå inviteres Kirkerådet på nytt til å ta stilling til hvordan saken 
skal følges opp.  
 
Kirkerådet bes ta stilling til om det nå skal sendes på høring et forslag om at 
tilsettingsorganer i Den norske kirke ikke lenger skal kunne forskjellsbehandle søkere 
på grunn av likekjønnet samlivsform. Et utkast til høringsnotat er vedlagt 
saksorienteringen.  
 
Kirkerådet legger til grunn at denne saken ikke har læremessig karakter. Kirkemøtet 
vil kunne stramme inn praksis i tilsettingssaker uten at en går bort fra at det 
eksisterer to teologisk legitime syn i det underliggende lærespørsmålet, som har 
bakgrunn i Kirkemøtets vedtak i 2007 (KM 07/07 Tilsetjing og vigsling i Den norske 
kyrkja av homofile i partnarskap). 
 
Forslag til vedtak 
 
Kirkerådet vedtar å sende saken på høring.   
 
Møtebehandling i Kirkerådet 09.12.2022: 

 
Votering 

Forslag til vedtak: Vedtatt mot 3 stemmer. 
 
 
Kirkerådets vedtak  

 
Kirkerådet vedtar å sende saken på høring.   
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101/22 Likeverdig tilgjengelighet og tilhørighet - universell 
utforming av og i kirken 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kirkerådet 08.12.2022 101/22 
 
 
 
 
Sammendrag 
Interesseorganisasjoner, forsknings- og kompetansemiljøer har over lang tid påpekt 
at funksjonshemmede opplever barrierer for deltakelse, diskriminering og manglende 
representasjon i samfunnet. Dette gjelder også for Den norske kirke. Denne saken 
skal bidra til å synliggjøre barrierene funksjonshemmede møter i Den norske kirke, 
understreke betydningen av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne (CRPD)1 og peke på sju utfordringer Den norske kirke bør ta 
tak i. 
 
Forslag til vedtak 
 
Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å gjøre følgende vedtak:  
 
Den norske kirke skal være en kirke av alle og for alle.2 For å oppnå dette må det 
kontinuerlig og systematisk arbeides for likeverdig tilgjengelighet og tilhørighet. 
Kirkemøtet vil at Den norske kirke skal: 
 

1. sikre og fremme deltakelse og representasjon av funksjonshemmede  
 

2. styrke kompetanse, bevissthet og erfaringsdeling om barrierer, 
funksjonshemming og universell utforming 

 
3. fjerne fysiske barrierer 

 
4. fjerne ikke-fysiske barrierer i alt arbeid i kirken  

 
5. være en arbeidsplass som fremmer likestilling, inkludering og mangfold også 

når det gjelder funksjonshemmede 
 

6. fremme retten til tros- og livssynsutøvelse for mennesker som mottar helse- og 
omsorgstjenester  

 

 
1 Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 
2 Jf. Norges Kristne Råd. (2017) (2016 Kirkenes Verdensråd/EDAN). Tilværelsen gave. Kalt til å være 
kirke av alle og for alle. 
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7. ivareta universell utforming i systemer, rutiner og planer og tydeliggjøre hvem 
som har ansvar for hva  

 
Møtebehandling i Kirkerådet 09.12.2022: 

 
Møtebehandling 

Forslag 1: Therese Utgård Aas fremmet følgende forslag til nytt vedtakspunkt 7: 
«Kirkerådet ber Kirkemøtet etablere «Kirkens råd for funksjonshemmede». 
Rådet etableres for en prøveperiode på to år. 
Rådet skal bestå av tre oppnevnte representanter fra funksjonshemmedes 
interesseorganisasjoner, en ansatt fra kirken med nedsatt funksjonsevne, to fra 
Kirkerådet og en fra bispemøtet.  
  
Mandat: Rådet skal sikre bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i alle saker i Den 
norske kirke som gjelder personer med funksjonsnedsettelser. Rådet har et spesielt 
ansvar for å følge opp kirkens vedtak og tiltak om universell utforming, 
funksjonshemmedes likeverdige tilhørighet og tilgjengelighet.» 
 
Forslag 2: Kristin Gunleiksrud Raaum fremmet følgende helhetlige 
endringsforslag: 
 

1. Kirkerådet ber om å få en sak på neste møte om opprettelse av og mandat 
for et kirkens råd for mennesker med funksjonsnedsetting. 

2. Kirkerådet ber om å få kirkemøtesaken tilbake på februarmøtet. 
 
 
Votering 

Forslag 1: Ikke realitetsbehandlet. 
Forslag 2: Enstemmig vedtatt. 
 
Kirkerådets vedtak  

1. Kirkerådet ber om å få en sak på neste møte om opprettelse av og mandat for et 
Kirkens råd for mennesker med funksjonsnedsettelse 

2. Kirkerådet ber om å få kirkemøtesaken tilbake på februarmøtet 
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102/22 Kirkemøtet 2023 - saksliste og program 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kirkerådet 08.12.2022 102/22 
 
 
 
 
Sammendrag 
Kirkerådet vedtok i sak KR 87/21 å avholde Kirkemøtet 2023 i tiden 4.- 9. august. Det 
foreslås i nå å korte ned til 4.-8. august. Det er Kirkerådet som fastsetter saksliste og 
dagsorden for møtet. Endelig sakliste vil bli fastsatt senere, men det legges frem for 
rådet en foreløpig sakliste i dette møtet.  
 
Frist for å melde saker til møtet er 14 uker før møtet starter, jf § 2-2 i Kirkemøtets 
forretningsorden. Det er 28. april 2023. Kirkerådet vil da kunne fastsette endelig 
saksliste på sitt møte 24.-25. mai 2023. Det tas sikte på å legge sakene ut i 
eMeetings senest 1. juni 2023. Da har bispedømmerådene mulighet til å behandle 
sakene i møte før ferien. 
 
Kirkemøtet er også i 2023 bestemt lagt til hotell Scandic Nidelven i Trondheim. 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Kirkerådet fastsetter følgende foreløpige saksliste til Kirkemøtet i 2023: 

 
KM 1/23 Godkjenning av innkalling og saksliste 
KM 2/23 Kontrollutvalgets rapport om Kirkerådets oppfølging av 
Kirkemøtets vedtak 
KM 3/23 Valg og oppnevninger 

1. Valg av dirigentskap for møtet    
2. Valg av tellekorps for møtet 
3. Supplerende fordeling av medlemmer på Kirkemøtets komiteer 
4. Valg av nominasjonskomite valg på Kirkemøtet 2024 

 
KM 4/23 Orienteringssaker 

1. Årsrapport for Den norske kirke 2022 
2. Årsrapport fra Bispemøtet 2022 
3. Protokoll fra Ungdommens kirkemøte 2022 
4. Årsrapport fra Døvekirken 2022 
5. Årsrapport fra Sjømannskirken 2022 
6. Utfordringsbildet 2023 – Den norske kirke 

KM 5/23 Kirkelig organisering 
KM 6/23 Regler for saksbehandling av liturgisaker 
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KM 7/23 Likeverdig tilgjengelighet og tilhørighet - universell utforming av 
og i kirken 

KM 8/23 Strategi for kirkens tjeneste på samfunnsinstitusjoner 
(Spesialprestetjenesten) 

KM 9/23 Forskrift om regler for valg av Kirkerådet med tilhørende endring 
i kirkeordningen 

KM 10/23 Kontrollutvalgets melding til Kirkemøtet 2023 
KM 11/23 Kirkemøtets fordeling av midler 2023 og budsjett 2024 
KM 12/23 Skeive og kirken 
KM 13/22 Adgangen til å vektlegge samlivsform ved tilsetting 
KM 14/22 LVFs generalforsamling 2023 
KM 15/22 Kirkemøtets arbeidsform 

 
2. Kirkerådet vil at det fastsettes et tema for Kirkemøtet 2023 
3. Kirkemøtet avholdes i tiden 4.-8. august 2023 

 
Møtebehandling i Kirkerådet 08.12.2022: 

 
Votering 

Forslag til vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
Kirkerådets vedtak  

1. Kirkerådet fastsetter følgende foreløpige saksliste til Kirkemøtet i 2023: 

 
KM 1/23 Godkjenning av innkalling og saksliste 
KM 2/23 Kontrollutvalgets rapport om Kirkerådets oppfølging av 

Kirkemøtets vedtak 
KM 3/23 Valg og oppnevninger 

1. Valg av dirigentskap for møtet    
2. Valg av tellekorps for møtet 
3. Supplerende fordeling av medlemmer på Kirkemøtets komiteer 
4. Valg av nominasjonskomite valg på Kirkemøtet 2024 

 
KM 4/23 Orienteringssaker 

1. Årsrapport for Den norske kirke 2022 
2. Årsrapport fra Bispemøtet 2022 
3. Protokoll fra Ungdommens kirkemøte 2022 
4. Årsrapport fra Døvekirken 2022 
5. Årsrapport fra Sjømannskirken 2022 
6. Utfordringsbildet 2023 – Den norske kirke 

KM 5/23 Kirkelig organisering 
KM 6/23 Regler for saksbehandling av liturgisaker 
KM 7/23 Likeverdig tilgjengelighet og tilhørighet - universell utforming av 

og i kirken 
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KM 8/23 Strategi for kirkens tjeneste på samfunnsinstitusjoner 
(Spesialprestetjenesten) 

KM  9/23 Forskrift om regler for valg av Kirkerådet med tilhørende endring 
i kirkeordningen 

KM 10/23 Kontrollutvalgets melding til Kirkemøtet 2023 
KM 11/23 Kirkemøtets fordeling av midler 2023 og budsjett 2024 
KM 12/23 Skeive og kirken 
KM 13/22 Adgangen til å vektlegge samlivsform ved tilsetting 
KM 14/22 LVFs generalforsamling 2023 
KM 15/22 Kirkemøtets arbeidsform 

 
2. Kirkerådet vil at det fastsettes et tema for Kirkemøtet 2023 
3. Kirkemøtet avholdes i tiden 4.-8. august 2023 
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103/22 Kirkelig organisering - videre arbeid 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kirkerådet 08.12.2022 103/22 
 
 
 
 
Sammendrag 
 
I denne saken presenteres en skisse til overordnet plan for det videre arbeidet med å 
følge opp Kirkemøtets vedtak om kirkelig organisering. Utgangspunktet for vedtaket 
er organisering av arbeidsgiveransvar, men det favner vesentlig videre. Det betyr også 
at oppfølgingsarbeidet må legges opp bredt. 
 
Arbeidet deles inn i tre hovedløp, som på flere områder må sees i sammenheng, og 
som gjensidig vil påvirke utviklingsarbeidet og opplevelsen av sammenheng i 
trossamfunnet: 

1. Utredning av regelverk og ordninger 
2. Felles utviklingstiltak 
3. Organisasjonskultur, samarbeid og involvering 

 
I praksis vil det ikke være mulig å utrede fullstendige regelverksforslag som dekker 
Kirkemøtets prinsippvedtak, som kan behandles på Kirkemøtet i august 2023. 
Vedtaket krever videre utredning og konkretisering på mange punkter, det krever 
høring og involvering. 
 
Kirkerådet ser for seg at behandlingen av nytt regelverk i all hovedsak må skje på 
Kirkemøtet i 2025. Da vil regelverk i utgangspunktet kunne tre i kraft fra 2026. Etter 
administrasjonens vurdering bør Kirkemøtet både i 2023 og 2024 likevel behandle 
spørsmål om kirkelig organisering. Den videre behandlingen kan og bør skje skrittvis. 
Saken presenterer en tentativ fremdriftsplan som bygger på dette. 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
1. Kirkerådet legger opp til en videre skrittvis behandling av ny organisering på 

kirkemøtene i 2023, 2024 og 2025. 
 
2. Kirkerådet planlegger at Kirkemøtet i 2023 kan legge rammer for videre framdrift 

og gi føringer for videre arbeid med regelverk om folkevalgte som kirkelig 
styringstjeneste, biskopens tilsyn og ledelse, og ordning for daglig ledelse. 

 
3. Kirkerådet planlegger videre at Kirkemøtet i 2024 kan behandle spørsmål som 

gjelder ansvar og vilkår for folkevalgte og deres valgte ledere, styrking av 
bispedømmerådet som strategisk organ og styrking av menighetsrådets rolle. 
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4. Kirkerådet ber om at det etableres faste møtepunkter mellom soknets organer og 
Kirkerådet og mellom soknets organer og bispedømmerådet. En plan for dette 
kommer til behandling i Kirkerådets neste møte. 

 
Møtebehandling i Kirkerådet 08.12.2022: 

 
Møtebehandling 

Forslag 1: Lill Tone Grahl-Jacobsen fremmet følgende endringsforslag til 
vedtakspunkt 4: 
Kirkerådet ber om at det etableres en struktur for samråd mellom soknets organer og 
Kirkerådet og mellom (…) 
 
 
Votering 

Forslag 1:  Direktøren endret sitt forslag til vedtak i samsvar med forslaget. 
Forslag til vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
Kirkerådets vedtak  

 
1. Kirkerådet legger opp til en videre skrittvis behandling av ny organisering på 

kirkemøtene i 2023, 2024 og 2025. 
 
2. Kirkerådet planlegger at Kirkemøtet i 2023 kan legge rammer for videre framdrift 

og gi føringer for videre arbeid med regelverk om folkevalgte som kirkelig 
styringstjeneste, biskopens tilsyn og ledelse, og ordning for daglig ledelse. 

 
3. Kirkerådet planlegger videre at Kirkemøtet i 2024 kan behandle spørsmål som 

gjelder ansvar og vilkår for folkevalgte og deres valgte ledere, styrking av 
bispedømmerådet som strategisk organ og styrking av menighetsrådets rolle. 

 
4. Kirkerådet ber om at det etableres en struktur for samråd mellom soknets organer 

og Kirkerådet og mellom soknets organer og bispedømmerådet. En plan for dette 
kommer til behandling i Kirkerådets neste møte. 
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104/22 Oppnevning av delegasjonsleder til LVFs generalforsamling 
2023 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kirkerådet 08.12.2022 104/22 
 
 
Sammendrag 
 
Kirkerådet skal etter anbefaling fra Mellomkirkelig råd, oppnevne leder for Den 
norske kirkes delegasjon til Det lutherske verdensforbunds (LVF) generalforsamling i 
2023. 
 
Kirkerådet skal også foreslå kandidater fra Den norske kirke til LVFs råd. 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
1. Kirkerådet oppnevner Kristine Sandmæl som leder av Den norske kirkes 

delegasjon til Det lutherske verdensforbunds generalforsamling i 2023. 
 
2. Kirkerådet foreslår følgende kandidater til rådet i Det lutherske 

verdensforbund, i prioritert rekkefølge: Kristine Sandmæl og Nora Antonsen 
 

Delegasjonen gis fullmakt til å vurdere alle delegatene som kandidater til 
rådet, dersom dette skulle vise seg nødvendig under generalforsamlingen. 

 
Møtebehandling i Kirkerådet 08.12.2022: 

 
Votering 

Forslag til vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
Kirkerådets vedtak  

 
1. Kirkerådet oppnevner Kristine Sandmæl som leder av Den norske kirkes 

delegasjon til Det lutherske verdensforbunds generalforsamling i 2023. 
 
2. Kirkerådet foreslår følgende kandidater til rådet i Det lutherske 

verdensforbund, i prioritert rekkefølge: Kristine Sandmæl og Nora Antonsen 
 

Delegasjonen gis fullmakt til å vurdere alle delegatene som kandidater til 
rådet, dersom dette skulle vise seg nødvendig under generalforsamlingen. 
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105/22 Oppnevning av delegater til Konferansen av europeiske 
kirker KEKs generalforsamling 2023 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kirkerådet 08.12.2022 105/22 
 
 
 
 
Sammendrag 
 
Konferansen av Europeiske Kirker (KEK) holder sin generalforsamling i Tallin 14. – 
20. juni 2023 under hovedtema «Under God’s blessing – shaping the future».  
 
Den norske kirke har fire delegater som skal oppnevnes av Kirkerådet etter 
anbefaling fra Mellomkirkelig råd (MKR).  Kirkerådet skal også oppnevne 
delegasjonsleder og gi føring for kandidater til KEKs styre. 
 
Forslag til vedtak 
 
1. Kirkerådet oppnevner følgende delegater til generalforsamlingen i 

Konferansen av europeiske kirker i 2023: 
 

1. Kristine Sandmæl, MKR-leder   vara: Oddny Miljeteig, MKR-nestleder 
2. Kari Mangrud Alvsvåg, Bispemøtet  vara: en annen biskop foreslått av BM 
3. Thomas Raadin Iversen   vara: Matilde Ødegaard 
4. Pål Kristian Balstad   vara: Andreas Henriksen Aarflot 

 
2. Kirkerådet oppnevner Kristine Sandmæl som leder av delegasjonen. 
 
3. Alle delegatene kan vurderes som aktuelle til KEKs styre, dersom det skulle bli 

aktuelt med et styremedlem fra Den norske kirke. Delegasjonen gis fullmakt til 
å håndtere dette under generalforsamlingen. Kirkerådets leder og preses 
konsulteres. 

 
Møtebehandling i Kirkerådet 08.12.2022: 

 
Votering 

Forslag til vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
Kirkerådets vedtak  

 
1. Kirkerådet oppnevner følgende delegater til generalforsamlingen i 

Konferansen av europeiske kirker i 2023: 
 

1. Kristine Sandmæl, MKR-leder   vara: Oddny Miljeteig, MKR-nestleder 
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2. Kari Mangrud Alvsvåg, Bispemøtet  vara: en annen biskop foreslått av BM 
3. Thomas Raadin Iversen   vara: Matilde Ødegaard 
4. Pål Kristian Balstad   vara: Andreas Henriksen Aarflot 

 
2. Kirkerådet oppnevner Kristine Sandmæl som leder av delegasjonen. 
 
3. Alle delegatene kan vurderes som aktuelle til KEKs styre, dersom det skulle bli 

aktuelt med et styremedlem fra Den norske kirke. Delegasjonen gis fullmakt til 
å håndtere dette under generalforsamlingen. Kirkerådets leder og preses 
konsulteres. 
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106/22 Endringer i møteplan for Kirkerådet 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kirkerådet 08.12.2022 106/22 
 
 
 
 
Sammendrag 
 
Det foreslås å avholde Kirkerådets møte 24.-25. mars 2023 som fjernmøte. 
Kirkerådet må gjøre vedtak i forkant av møtet når det skal avholdes som fjernmøte. 
 
Det foreslås at Kirkerådets møte 23. – 24. april 2023 avlyses. Det var et ekstra møte 
som var satt opp for å kunne behandle regelsaker om kirkelig organisering om det 
var nødvendig for å gjøre klar sak til Kirkemøtet. Det er det nå ikke behov for. 
 
Kirkerådets leder ber om at møtet i mars 2024 flyttes en uke frem fra 15. – 16. mars 
til 8. – 9. mars 2024.  
 
Forslag til vedtak 
 

1. Kirkerådets møte 24. – 25. mars 2023 avholdes som fjernmøte 
2. Kirkerådets møte 23. – 24. april 2023 avlyses 
3. Kirkerådets møte 15. – 16 mars 2024 flyttes til 8. – 9. mars 2024. 

 
Møtebehandling i Kirkerådet 08.12.2022: 

 
Votering 

Vedtakspunkt 1: Enstemmig vedtatt. 
Vedtakspunkt 2:  Enstemmig vedtatt. 
Vedtakspunkt 3:  Enstemmig vedtatt. 
 
Kirkerådets vedtak  

 
1. Kirkerådets møte 24. – 25. mars 2023 avholdes som fjernmøte 
2. Kirkerådets møte 23. – 24. april 2023 avlyses 
3. Kirkerådets møte 15. – 16 mars 2024 flyttes til 8. – 9. mars 2024. 

 

 


