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Godkjenning av innkalling og saksliste 

37/22 Innkalling til Kirkerådets møte 30.-31. mai 2022 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kirkerådet 30.05.2022 37/22 

 
 
Møtebehandling i Kirkerådet 30.05.2022: 

 
Kirkerådets vedtak  

Innkallingen og sakslisten ble godkjent. 
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Saker til behandling 

38/22 Orienteringssaker 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kirkerådet 30.05.2022 38/22 

 
 

Forslag til vedtak 
 
Kirkerådet tar de fremlagte saker til orientering 
 
Møtebehandling i Kirkerådet 30.05.2022: 

 
Muntlige orienteringer 

Muntlig orientering fra Kirkerådets direktør 
 47 menigheter har fått støtte til å organisere sommerjobb for ungdom. Utlysning for 

lærlingordning kommer snart. 

 Kirkefaglige webinarer bidrar til å knytte kirken sammen på nye måter. Dette er en ny 
erfaring som kom med pandemien.  

 Det lages et årshjul for kontakt med kulturlivets organisasjoner. Tilbakemeldinger fra 
menighetene om at Kulturrådets tilskuddsordninger er blitt mer kompliserte, følges 
opp.  

 LHBT+-symposiet på Granavolden i april følges opp i sekretariatet og med LHBT-
utvalget. 

 Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport kommer juni 2023. Sekretariatet har 
etablert en gruppe med medarbeidere fra Kirkerådet, Samisk kirkeråd og Bispemøtet 
for å følge prosessene slik at vi er forberedt til å følge opp rapporten når den kommer. 

 Ansvaret for å følge opp kvensk kirkeliv nasjonalt foreslås løftet fra Nord-Hålogaland 
til Kirkerådet for å imøtekomme de kvenske organisasjonenes forventninger til oss. 
Gerd Karin Røsæg er engasjert for å følge opp dette arbeidet i oppstartsfasen. 

 Mellomkirkelig råd og Bispemøtet jobber med forholdet mellom Den norske kirke og 
jødene. Også taterne ønsker ny kontakt etter beklagelsen fra Kirkemøtet i 2001. 

 Det er gjennomført frokostmøte med blinde arbeidstakere i Den norske kirke om 
hvordan digitale verktøy kan bidra til likeverdig deltakelse.  

 Vårt Land har skrevet om KAs arbeid med et nasjonalt menighetsbarnehageselskap . 
Dette er blitt enda mer aktuelt med bakgrunn i regjeringens varslede endringer i 
lovgivningen for private barnehager. Egen sak om dette kommer til Kirkerådet dersom 
det blir aktuelt å gå inn på eiersiden. 

 Harald Hegstad er oppnevnt av Kirkerådets arbeidsutvalg som Kirkerådets 
styremedlem i KIFO. 

 Kirkerådet leder ba i forrige møte om en sak om Den norske kirke i det livssynsåpne 
samfunn. Det fremmes en sak for Kirkerådet med forslag om å oppnevne et utvalg 
som skal jobbe med kirkens identitet og oppdrag med ny lovgivning i et livssynsåpent 
samfunn.  

 KA sender ut brev til fellesrådene om en frivillig IKT-kontingent som på sikt kan bli 
permanent for å finansiere digitaliseringstiltak. 

 Flere ansatte i Den norske kirke har vært utsatt for forsøk på svindel på epost. Det 
følges opp med opplæring og bevisstgjøring av ansatte.  
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 I delingsprosjektet for Opplysningsvesenets fond jobbes det med deling og taksering 
av eiendommer. Departementet skal ha møte med partene om taksering.  

 Prosjektleder i kirkebyggbevaringsprogrammet Lillian Nyborg har startet opp arbeidet 
og har godt og tverrfaglig samarbeid med KA og RA. Riksantikvaren leverer første del 
i prosjektet 15. juni, og deretter starter andre del der forslag til bevaringsprogrammer 
skal tegnes ut i et tett samarbeid med Dnk. Vi håper det kommer bevilgninger til 
kirkebevaring fra 2023.  

 
 
Muntlig orientering fra leder i Mellomkirkelig råd 

 Mellomkirkelig råd hadde møte 10.–11. mai. 

 Flere saker knyttet til generalforsamlingene i de internasjonale, økumeniske 
organisasjonene. 

 Det pågår et arbeid med å fornye avtaler med Den norske kirkes søsterkirker i Brasil, 
Det sørlige Afrika og Jordan og Det hellige land. 

 Rådet hadde seminarer om Ukraina og de ortodokse kirkene der, og om «kunsten å 
være politisk», om kirken i det offentlige rom. 

 Neste år har rådet et felles møte med Samisk kirkeråd. 

 
Muntlig orientering fra leder i Samisk kirkeråd 

 Samisk kirkeråd hadde møte i Oslo 2. og 3. mai. 

 Lulesamisk oversettelse for Ordning for hovedgudstjenesten og for 
konfirmasjonstidenes gudstjenester er godkjent. 

 Nordsamisk oversettelser for konfirmasjonstidenes gudstjenester er godkjent. 

 Enkelte liturgiledd er i prosess med å oversettes til pitesamisk. 

 Samisk kirkeråds årsrapport er godkjent og oversendt til Sametinget. 

 Rådet fyller 30 år i år, og det markeres ved en feiring 30. november i Tromsø. 

 Gammeltestamentlig oversettelse til lulesamisk og nytestamentlig oversettelse til 
sørsamisk er i prosess.  

 
Muntlig orientering fra nestleder i Den norske kirkes ungdomsutvalg 

 Ungdomsutvalget hadde møte 27.–28. mars, med forberedelse av sakene til 
Ungdommens kirkemøte. 

 Utvalget hadde besøk fra KABB og snakket om universell utforming i digitale 
løsninger m.m. 

 I tilknytning til møtet gjennomførte utvalget en økumenisk ungdomssamling med unge 
fra seks ulike kirkesamfunn. 

 Utvalget hadde studietur til Genève og møtt ansatte i Luthersk verdensforbund og 
Kirkenes verdensråd for å lære mer om hvordan de arbeider.  

 
Muntlig orientering fra preses i Bispemøtet 

 Det svenske bispemøtet hadde møte med de norske biskopene for blant annet å 
snakke om hvordan Den norske kirke arbeider med forholdet til samene, og det var 
også en samling knyttet til det samiske alteret i Nidarosdomen. 

 Kurs i samarbeid med Mellomkirkelig råd og HL-senteret om hvordan kirken forholder 
seg til jøder og jødedom. 

 Bispemøtet jobber med forholdet til den russisk-ortodokse kirke. 

 I oktober skal Bispemøtet m.fl. arrangere et seminar om kirkens ansvar for forsoning i 
samfunnet. 

 I dialog med Presteforeningen om hvordan en gjennomfører Bispemøtets vedtak om 
kvinnelige prester, og hva som hører til det enkelte bispedømmeråd og biskops 
område. 
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Voteringer  

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Kirkerådets vedtak  

Kirkerådet tar de fremlagte saker til orientering. 
 

 

 

 

39/22 Referatsaker 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kirkerådet 30.05.2022 39/22 

 
 
 
 

Forslag til vedtak 
 
Kirkerådet tar de fremlagte referatsaker til orientering. 
 
Møtebehandling i Kirkerådet 30.05.2022: 

 
Votering 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Kirkerådets vedtak  

Kirkerådet tar de fremlagte referatsaker til orientering. 
 

 

 

 

40/22 Årsrapport for Den norske kirke 2021 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kirkerådet 30.05.2022 40/22 
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Sammendrag 
Kirkerådet skal innen 1. juni 2022 levere årsrapport for Den norske kirke 2021 til 
Barne- og familiedepartementet, gitt kravene i Tilskuddsbrevet for 2021. 
Årsrapporten er inkludert regnskapsrapport for 2021, samt revisors beretning.  
 
Årsrapporten er skrevet på grunnlag av årsrapporter fra alle elleve bispedømmeråd, 
utviklingssamtalene med bispedømmene, og egne rapporter og resultatmål. 
 
Når det gjelder innholdet i årsrapporten vises det til vedlagte rapport. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
Kirkerådet godkjenner årsrapport for Den norske kirke 2021. 
 
Møtebehandling i Kirkerådet 31.05.2022: 

 
Votering 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Kirkerådets vedtak  

Kirkerådet godkjenner årsrapport for Den norske kirke 2021. 

 

 

 

41/22 Overordnede føringer – budsjettet 2023 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kirkerådet 30.05.2022 41/22 

 
 
 
 

Sammendrag 
Kirkerådet skal vedta plan og budsjett for rettssubjektet i sitt møte i desember. Rådet 
inviteres i denne saken til å gi viktige signaler til sekretariatets arbeid gjennom å gi 
overordnede føringer for plan- og budsjettarbeidet. 
 
Så langt i 2022 tyder den økonomiske situasjonen for rDnk at denne blir strammere 
både inneværende år og kommende. En rekordhøy pris- og lønnsstigning, samt 
høyere prognose på pensjonspremien i 2022 indikerer en merkostnad på i overkant 
av 50 mill. kroner.  
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For 2021 ble det budsjettert med et underskudd, og årsresultatet på minus 9 mill. 
kroner som kom til fratrekk fra egenkapitalen, ref KR 31/22. Egenkapitalen er ennå 
ikke på et nivå som anses tilfredsstillende, og det er fra sekretariatets side ønskelig å 
ha som utgangspunkt at budsjettet ikke skal bidra til å svekke egenkapitalen, men at 
budsjettet som legges fram for 2023 skal være i balanse. 
 
Saksfremstillingen ser sammenhengen mellom årsrapport for Den norske kirke for 
2021, samt vedtatte strategi for perioden 2022-2029. Kirkerådet har de siste årene 
vedtatt to satsinger og fem fokusområder på sitt møte i mai/juni. Satsinger er i sin 
natur flerårige, og bør ikke ha for korte horisonter for å lykkes. Det foreslås derfor i 
dette saksfremlegget å videreføre de to satsingene fra 2022, samt tre av fem 
fokusområder. 
 

Forslag til vedtak 
 

1. Kirkerådet ber sekretariatet fremlegge et budsjett for 2023 i balanse. 
2. Kirkerådet ber om at satsingene fra 2022 videreføres og innarbeidet i budsjettet for 

2023: 
a) Diakoni 
b) Bygge fellesskap for barn og unge 

3. Kirkerådet ber om at tre av fokusområdene videreføres fra 2022: 
a) Kunst og kultur 
b) Kirken som organisasjon (herunder digitalisering og rekruttering) 

 
Møtebehandling i Kirkerådet 30.05.2022: 

Votering 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (med en redaksjonell endring i formuleringen 
av punkt 3). 
 
Kirkerådets vedtak  

1. Kirkerådet ber sekretariatet fremlegge et budsjett for 2023 i balanse. 
2. Kirkerådet ber om at satsingene fra 2022 videreføres og innarbeidet i budsjettet for 

2023: 
a) Diakoni 
b) Bygge fellesskap for barn og unge 

3. Kirkerådet vedtar følgende fokusområder for 2023: 
a) Kunst og kultur 
b) Kirken som organisasjon (herunder digitalisering og rekruttering) 

 

 

 

42/22 Kirkelig organisering 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kirkerådet 30.05.2022 42/22 
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Sammendrag 
 
På oppdrag fra Kirkemøtet har Kirkerådet gitt et utvalg (Müller-Nilsen-utvalget) 
oppdraget med å utrede og fremme et forslag til Kirkemøtet om fremtidig 
arbeidsgiverorganisering og den øvrige kirkeordning. Høringene som ble 
gjennomført blant offentlige og kirkelige instanser høsten 2021, viste at det ikke var 
oppslutning om utvalgets forslag om å opprette et obligatorisk prostifellesråd for alle 
som arbeider sammen lokalt. Det store flertallet i den kirkelige høringen mener det er 
behov for en organisering som gir samme arbeidsgiver for alle som arbeider lokalt i 
Den norske kirke. Det foreligger et omfattende høringsmateriale som gir viktige 
bidrag til det videre arbeidet med ny organisering av arbeidsgiveransvaret, også når 
det gjelder et videre arbeidet med å følge opp Kirkemøtets vedtak. Fire 
arbeidsgrupper har parallelt med høringen utredet videre noen problemstillinger på 
områder der utvalget anbefalte videre utredning. De fire delutredningene inneholder 
vurderinger og forslag som særlig vil kunne komme til anvendelse ved nærmere 
utforming av en valgt modell for arbeidsgiverorganisering.  
 
Kirkerådet har tegnet ut og vurdert to modeller for organisering av 
arbeidsgiveransvaret for alle som jobber lokalt – én modell med utgangspunkt i 
soknet som arbeidsgiver og én modell med utgangspunkt i rettssubjektet Den norske 
kirke som arbeidsgiver. Modellene har hver sine styrker og svakheter, og de er 
utformet med kompenserende tiltak som vil kunne bøte på det som vurderes som 
negative aspekter, og forsterke det som oppfattes som positive elementer. Saken 
redegjør også for enkelte byggesteiner for den kirkelige organiseringen som vurderes 
å være uavhengige av et modellvalg. Formålet må, enten en starter med det ene eller 
andre rettslige utgangspunktet for arbeidsgiverorganisering, være å styrke 
virksomheten i soknene.  
 
Det er viktig å understreke at Kirkerådet har lagt opp til at Kirkemøtet i 2022 skal 
fatte en prinsippbeslutning, altså en beslutning på et overordnet nivå. En 
prinsippbeslutning bør som et minimum ta stilling til overordnet modell for 
arbeidsgiverorganisering. Ulike alternativer må detaljeres så langt det er nødvendig, 
men ikke lengre, for at Kirkemøtet skal kunne ta stilling. Kirkemøtet vil naturligvis 
stå fritt til å knytte vilkår eller forutsetninger til modellvalg eller på andre måter legge 
føringer for det videre arbeidet. På grunnlag av Kirkemøtets prinsippbeslutning vil 
valgte modell for arbeidsgiverorganisering bli nærmere utredet og sendt på høring, 
før Kirkemøtet i 2023 etter planen fastsetter nødvendige bestemmelser om ordningen 
og innføringen. 
 
Kirkerådet legger til grunn at Kirkemøtet kan beslutte at arbeidsgiveransvaret skal 
samles på tvers av rettssubjekter og finansieringsordning. Etter Kirkerådets 
vurdering har Kirkemøtet rettslig grunnlag til å velge mellom de to hovedmodellene; 
arbeidsgiveransvaret kan forankres i soknet eller i det nasjonale rettssubjektet. 
Kirkemøtet har også frihet til å konkretisere den modellen som velges. Kirkerådet har 
merket seg at rekkevidden av Kirkemøtets organiseringsmyndighet er omtvistet. 
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Kirkemøtet har et helhetsansvar i trossamfunnet. Det innebærer at Kirkemøtet har en 
særlig forpliktelse til å arbeide for løsninger som i størst mulig grad kan virke 
samlende. Når Kirkemøtet utøver organiseringsmyndigheten, opptrer møtet på vegne 
av trossamfunnet, ikke som øverste arbeidsgivermyndighet i rettssubjektet Den 
norske kirke. Det innebærer blant annet at Kirkemøtet skal ivareta helhet og tydelig 
må ha både arbeidstakernes og ulike arbeidsgiveres behov og interesser innenfor sitt 
synsfelt.  

Direktøren har landet på å anbefale at Kirkerådet skal foreslå at Kirkemøtet går 
videre med en modell der arbeidsgiveransvaret forankres i soknet.  

Det må planlegges en mest mulig forutsigbar prosess for gradvis innføring av 
modellen, slik at menighetsprestene overføres til soknene der det ligger til rette for 
det lokalt. En må videre legge til rette for trygghet i omstillingsprosessen.  

Alternative modeller for arbeidsgiverorganisering i trossamfunnet vil ha større 
økonomiske og administrative konsekvenser. Kirkemøtet skal i 2022 treffe vedtak på 
prinsippnivå, mens de nærmere ordningene og regelendringene vil bli konkretisert til 
behandling på Kirkemøtet i 2023. At beslutningen skal være på prinsippnivå, vil 
begrense hvor langt en kan beskrive ulike typer konsekvenser. En må komme tilbake 
til mer detaljerte vurderinger og anslag i forbindelse med oppfølgingen av 
Kirkemøtets prinsippbeslutning. En ny kirkelig organisering har heller ikke som 
primær-formål å spare midler, men å legge til rette for bedre kvalitet i utøvelsen av 
arbeidsgiveransvaret, bedre arbeidsmiljø og bedre og mer effektiv bruk av de samlede 
ressursene. Gevinster vil trolig kunne realiseres på sikt, og det vil kreve god dialog og 
godt samarbeid med blant andre kommunene.    
 
 

Forslag til vedtak 
 
Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å treffe følgende prinsippvedtak: 
 

1. Kirkemøtet ber Kirkerådet fremme en eller flere saker til Kirkemøtet om konkrete 

endringer i kirkeordningen eller øvrig regelverk, som bygger på følgende 

modelluavhengige elementer eller føringer: 

a) Menighetsrådets rolle skal styrkes, herunder ved tilsettinger. 

b) Biskopens tilsyn skal tydeliggjøres og styrkes, uten at biskopen skal utøve 

arbeidsgivers styringsrett. 

c) Bispedømmerådets rolle som strategisk lederorgan i bispedømmet skal styrkes. 

d) Den daglige ledelsen skal gjennomgående være todelt, og kirkefaglig og 

administrativ leder skal være sidestilt.   

e) Felles rammeverk, strategier, politikk og systemer bør utvikles for å legge til rette 

for enhetlig og effektiv forvaltning og sammenheng i hele trossamfunnet. 

Kirkemøtet og Kirkerådet må særlig legge vekt på å legge rammer for, bistå og 

avlaste fellesrådene som utøvere av arbeidsgiveransvar. Kirkemøtet bør for 

eksempel fastsette et felles personalreglement for hele trossamfunnet.  

f) Prestetjenesten må organiseres i enheter som generelt er større enn dagens 
fellesråd.  

g) Samisk kirkeliv skal sikres.  
h) Lederen av Den norske kirkes ungdomsutvalg skal være medlem av Kirkemøtet. 

 



 10  

2.  Kirkemøtet går inn for modell 1 med utgangspunkt i soknet som arbeidsgiver 
og med kompenserende tiltak. 

 
Møtebehandling i Kirkerådet 31.05.2022: 

 
Møtebehandling 

Forslag 1: Kristin Gunleiksrud Raaum fremmet følgende helhetlige alternative 
forslag til vedtak: 

1. Kirkerådet ber administrasjonen om å fortsette uttegningen av modelluavhengige 
elementer. 

2. Kirkerådet ber administrasjonen om å fortsette uttegningen av modell 1 og 2 

3. Kirkerådet ber administrasjonen om å tegne ut en modell 3. 
 

Forslag 2: Therese Egebakken ba om votering mellom modell 1 og modell 2. 

 
 
Votering 

Forslag 2: Forslaget fikk tre stemmer og falt. 
 
Forslag 1: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kirkerådets vedtak  

1. Kirkerådet ber administrasjonen om å fortsette uttegningen av modelluavhengige 
elementer. 

2. Kirkerådet ber administrasjonen om å fortsette uttegningen av modell 1 og 2. 
3. Kirkerådet ber administrasjonen om å tegne ut en modell 3. 

 

 

 

43/22 Kirken som økonomisk aktør og ansvarlig forvalter, 2. gangs 
behandling 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kirkerådet 30.05.2022 43/22 

 
 
 
 

Sammendrag 
Som økonomisk aktør spiller Den norske kirke og dens medlemmer en viktig rolle i 
arbeidet for bærekraftsmålene og menneskerettigheter, lokalt og nasjonalt. Denne 
saken belyser dette gjennom innledningsvis å redegjøre for det teologiske 
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utgangspunktet og rammeverket.  Videre tar saken opp sentrale verdier som 
menneskeverd, rettferdighet og vern om skaperverket i relasjon til kirkens praksis. 
Saken utforsker så hvordan kirken som økonomisk aktør og forvalter aktivt kan 
arbeide for en mer rettferdig verden. Saken har sitt primære fokus på kirkens rolle 
som økonomisk aktør når det gjelder to forhold: kjøp av varer og tjenester, og 
forvaltning av kapital. I tillegg står rollen kirken har som verdibærer, og mulighet for 
påvirkning gjennom samarbeidsrelasjoner og myndighetsdialog, sentralt i saken. 
 

Forslag til vedtak 
 
Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å gjøre følgende vedtak: 

 
I møte med et økende gap mellom fattige og rike kalles kirken til kamp for livet, for 
rettferdighet, og til oppgjør med undertrykkelse og ødeleggelse. Kirkemøtet vil at: 
 

1. Den norske kirke skal fremme menneskerettigheter og bærekraft gjennom sine 
innkjøp ved å:   

a) Prioritere menneskerettigheter og bærekraftig utvikling i verdikjeden i 
innkjøp i alle ledd.  

b) Styrke kompetansen på risiko knyttet til bærekraft og 
menneskerettigheter i innkjøp.  

c) Styrke arbeidet med å etablere innkjøpsreglement, rutiner og kapasitet 
som selvstendig økonomisk aktør.  

d) Foreta risikobasert kontroll med særlig utsatte sektorer.  
 

2. Den norske kirke skal fremme menneskerettigheter og bærekraft i sin 
kapitalforvaltning ved å:  

a) Forvalte kapital ansvarlig gjennom langsiktig, aktiv kapitalforvaltning 
som bidrar til bærekraftig utvikling og ivaretar menneskerettigheter.  

b) Investere i ansvarlige selskap som anvender høye 
menneskerettighetsstandarder.  

c) Bekjempe urettferdighet gjennom å vektlegge rettferdig skattlegging i 
kapitalforvaltningen. 

 
3. Den norske kirke skal fremme global økonomisk rettferdighet gjennom 

nettverks- og påvirkningsarbeid ved å:  
a) Utruste kirkens menigheter og medlemmer til å ta gode, etisk baserte 

valg i forbruk og innkjøp, og til å være endringsagenter for rettferdighet 
lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  

b) Søke samarbeid for høye menneskeretts- og miljøstandarder i innkjøp 
og kapitalforvaltning .  

c) Fremme menneskerettigheter, anstendig arbeid, miljøhensyn og 
bærekraftig utvikling gjennom nettverks- og påvirkningsarbeid i Norge 
og internasjonalt.  

 
Møtebehandling i Kirkerådet 30.05.2022: 
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Votering 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Kirkerådets vedtak  

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å gjøre følgende vedtak: 

 
I møte med et økende gap mellom fattige og rike kalles kirken til kamp for livet, for 
rettferdighet, og til oppgjør med undertrykkelse og ødeleggelse. Kirkemøtet vil at: 
 

1. Den norske kirke skal fremme menneskerettigheter og bærekraft gjennom sine 
innkjøp ved å:   

a) Prioritere menneskerettigheter og bærekraftig utvikling i verdikjeden i 
innkjøp i alle ledd.  

b) Styrke kompetansen på risiko knyttet til bærekraft og 
menneskerettigheter i innkjøp.  

c) Styrke arbeidet med å etablere innkjøpsreglement, rutiner og kapasitet 
som selvstendig økonomisk aktør.  

d) Foreta risikobasert kontroll med særlig utsatte sektorer.  
 

2. Den norske kirke skal fremme menneskerettigheter og bærekraft i sin 
kapitalforvaltning ved å:  

a) Forvalte kapital ansvarlig gjennom langsiktig, aktiv kapitalforvaltning 
som bidrar til bærekraftig utvikling og ivaretar menneskerettigheter.  

b) Investere i ansvarlige selskap som anvender høye 
menneskerettighetsstandarder.  

c) Bekjempe urettferdighet gjennom å vektlegge rettferdig skattlegging i 
kapitalforvaltningen. 

 
3. Den norske kirke skal fremme global økonomisk rettferdighet gjennom 

nettverks- og påvirkningsarbeid ved å:  
a) Utruste kirkens menigheter og medlemmer til å ta gode, etisk baserte 

valg i forbruk og innkjøp, og til å være endringsagenter for rettferdighet 
lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  

b) Søke samarbeid for høye menneskeretts- og miljøstandarder i innkjøp 
og kapitalforvaltning. 

c) Fremme menneskerettigheter, anstendig arbeid, miljøhensyn og 
bærekraftig utvikling gjennom nettverks- og påvirkningsarbeid i Norge 
og internasjonalt. 

 

 

 

 

44/22 Orientering om budsjett 2022 og Kirkemøtets fordeling av 
midler 2023 
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Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kirkerådet 30.05.2022 44/22 

 
 
 
 

Sammendrag 
Saken gjelder Kirkerådets forslag til vedtak i Kirkemøtet om fordeling av midler for 
2023, samt Kirkerådets orientering til Kirkemøtet om budsjett for 2022 i samsvar med 
Kirkemøtets budsjettreglement.  
 
Regnskapet for 2021 ble fastsatt og godkjent i Kirkerådets møter 24. og 25. mars 
2022 i sak KR 31/22. Underskuddet for 2021 på 9,7 mill kroner ble vedtatt dekket av 
egenkapitalen. Resultatet er 12,6 mill kr bedre enn vedtatt budsjett 2021. Saken er 
lagt ved til orientering. 
 
Stortinget vedtok et rammetilskudd for rettssubjektet Den norske kirke for 2022 på 
2 324 mill kroner (Tilsvarende tilskudd for 2021 var på 2 257 mill kroner). Kirkerådet 
vedtok i sak KR 111/21 Budsjett for rettssubjektet Den norske kirke for 2022, et 
budsjett i balanse. 
 
I januar 2022 mottok Den norske kirke et særskilt tilskudd fra Barne- og 
familiedepartementet på 4 mill kr til digitale arrangementer og tiltak rettet mot sårbare 
barn, unge og eldre i regi av tros- og livssynssamfunnene. Tilskuddet er i sin helhet 
videreført til de kirkelige fellesrådene. 
 
Tilskuddet til Den norske kirke for 2023 blir først vedtatt av Stortinget i desember. 
Kirkemøtets vedtak om fordeling av midler for 2023 gjøres dermed på et tidspunkt 
hvor den endelige tildelingen ikke er kjent. Selv om rammen for tilskuddet til Den 
norske kirke ikke er kjent, vil Kirkemøtets vedtak om budsjett 2023 skape 
forutsigbarhet for mottakerne omkring struktur, rammer og prioriteringer i budsjettet. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
Kirkerådet tilrår Kirkemøtet å treffe følgende vedtak: 
 

1. Kirkemøtet tar Kirkerådets vedtak om regnskapet for 2021 og budsjett 2022 til 
orientering. 
 

2. Kirkemøtet fordeler forventet rammetilskudd for 2023 med samme fordeling mellom 
drift og tilskudd som i 2022. 

 
 
Budsjettgruppe 1: Den norske kirke – drift 
Kirkemøtet fastsetter en felles ramme til disposisjon for Kirkerådet, Bispemøtet 
og bispedømmerådene. Rammens størrelse fastsettes etter at tilskudd under 
budsjettgruppe 2 er trukket ut. Midlene fordeles mellom rettssubjektkostnader, 
Kirkerådet, Bispemøtet og bispedømmerådene. Svalbard kirke får sin tildeling i 
tråd med tilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet.  
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Kirkerådet avsetter midler til å dekke felleskostnader for rettssubjektet etter 
samme modell som tidligere. I KR-sak 68/19 er det lagt til grunn en forventning 
om en årlig lønnsvekst på 3 pst. i perioden 2020-2024. Vi ser imidlertid at det 
1. april ble enighet for frontfagene med en ramme på 3,7 prosent. Det tekniske 
beregningsutvalget (TBU) anslo 10. mars en vekst i konsumprisindeksen (KPI) 
på 3,3 pst. inneværende år. 
 
Dersom fordelingen mellom drift og tilskudd opprettholdes, og det legges en 
føring om økning av tilskuddet på 3 pst, vil det medføre et driftsbudsjett på 1 
832 mill kr for 2023, mot 1 779 mill kr i 2022. 
 
Budsjettgruppe 2: Den norske kirke - tilskudd 
Tilskuddene relaterer seg til ulike mottakere og ordninger. Tilskudd til 
trosopplæring, diakoni, kirkelig undervisning og kirkemusikk, eventuelt Ovf-
tilskudd – fordelt via bispedømmerådene. En videreføring av tilskuddene i de 
ovenfor nevnte kategoriene vil dermed utgjøre 562 mill kroner i 2023, mot 546 
mill kr i 2022 (3 pst). 
 
Budsjettgruppe 3: Tilskudd andre 
Kirkemøtet gir innspill til fordeling av rammetilskuddet for 2023, basert på en 
forutsetning om videreføring av dagens nivå for tilskudd til Den norske kirke 
(vedtak utformes i møte). Budsjettgruppe 3 utgjør øremerkede tilskudd til 
navngitte mottakere, i tillegg til internasjonale og økumeniske organisasjoner. 

 
Møtebehandling i Kirkerådet 30.05.2022: 

 
Votering 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Kirkerådets vedtak  

Kirkerådet tilrår Kirkemøtet å treffe følgende vedtak: 
 

1. Kirkemøtet tar Kirkerådets vedtak om regnskapet for 2021 og budsjett 2022 til 
orientering. 
 

2. Kirkemøtet fordeler forventet rammetilskudd for 2023 med samme fordeling mellom 
drift og tilskudd som i 2022. 

 
Budsjettgruppe 1: Den norske kirke – drift 
Kirkemøtet fastsetter en felles ramme til disposisjon for Kirkerådet, Bispemøtet 
og bispedømmerådene. Rammens størrelse fastsettes etter at tilskudd under 
budsjettgruppe 2 er trukket ut. Midlene fordeles mellom rettssubjektkostnader, 
Kirkerådet, Bispemøtet og bispedømmerådene. Svalbard kirke får sin tildeling i 
tråd med tilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet.  
 
Kirkerådet avsetter midler til å dekke felleskostnader for rettssubjektet etter 
samme modell som tidligere. I KR-sak 68/19 er det lagt til grunn en forventning 
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om en årlig lønnsvekst på 3 pst. i perioden 2020-2024. Vi ser imidlertid at det 
1. april ble enighet for frontfagene med en ramme på 3,7 prosent. Det tekniske 
beregningsutvalget (TBU) anslo 10. mars en vekst i konsumprisindeksen (KPI) 
på 3,3 pst. inneværende år. 
 
Dersom fordelingen mellom drift og tilskudd opprettholdes, og det legges en 
føring om økning av tilskuddet på 3 pst, vil det medføre et driftsbudsjett på 1 
832 mill kr for 2023, mot 1 779 mill kr i 2022. 
 
Budsjettgruppe 2: Den norske kirke - tilskudd 
Tilskuddene relaterer seg til ulike mottakere og ordninger. Tilskudd til 
trosopplæring, diakoni, kirkelig undervisning og kirkemusikk, eventuelt Ovf-
tilskudd – fordelt via bispedømmerådene. En videreføring av tilskuddene i de 
ovenfor nevnte kategoriene vil dermed utgjøre 562 mill kroner i 2023, mot 546 
mill kr i 2022 (3 pst). 
 
Budsjettgruppe 3: Tilskudd andre 
Kirkemøtet gir innspill til fordeling av rammetilskuddet for 2023, basert på en 
forutsetning om videreføring av dagens nivå for tilskudd til Den norske kirke 
(vedtak utformes i møte). Budsjettgruppe 3 utgjør øremerkede tilskudd til 
navngitte mottakere, i tillegg til internasjonale og økumeniske organisasjoner. 

 

 

 

45/22 Ordning for felles menighetsråd for flere sokn 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kirkerådet 30.05.2022 45/22 

 
 
 
 

Sammendrag 
 
I kirkeordningen vedtatt i 2019 bestemte Kirkemøtet i § 8 tredje ledd at det skal 
åpnes for at menighetsråd i en og samme kommune kan gå sammen om å etablere 
felles menighetsråd for to eller flere sokn. Dette er et unntak fra normalordningen om 
at hvert sokn skal ha sitt eget menighetsråd. Samarbeidet om et slikt felles 
menighetsråd er frivillig. Det er et varig samarbeid, ikke forsøksbasert. 
 
Kirkemøtet satte selv noen rammer for ordningen, herunder at det er de enkelte 
menighetsrådene som avgjør om de vil inngå et slikt samarbeid på sitt sokns vegne, 
og at et slikt råd skal ha samme oppgaver som et menighetsråd ellers har. Videre 
bestemte Kirkemøtet blant annet at det skal være en godkjenningsordning. 
 
Kirkemøtet skal gi nærmere bestemmelser for ordningen, og saken her handler om 
disse. De omfatter i første rekke etableringen av et felles menighetsråd, det felles 
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menighetsrådets sammensetning og ordningen for valg til dette rådet. Også i de 
alminnelige reglene om sammensetningen av kirkelig fellesråd er det behov for noen 
tilpasninger. Videre omfatter reglene hvordan et sokn kan tre ut av samarbeidet. 
Saken har vært på høring våren og sommeren 2021.  
 
Den nye ordningen skal foreligge i tide til å kunne tas i bruk ved kirkevalget 2023.  
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å gjøre følgende vedtak: 
 
Regler om ordning for felles menighetsråd 
 
§ 1.  Reglenes formål 
       Formålet med disse reglene er å legge til rette for at menighetsråd i kommuner 
med flere sokn kan etablere hensiktsmessige løsninger for sin organisering. Et felles 
menighetsråd vil ha samme oppgaver som er nevnt i kirkeordningen § 12 og i andre 
bestemmelser der menighetsrådet er gitt oppgaver. 
 
§ 2.  Felles menighetsråd for flere sokn  
        Menighetsråd innenfor en og samme kommune kan etablere et felles 
menighetsråd. Et felles menighetsråd er et menighetsråd som representerer to eller 
flere sokn. Samtlige sokn som er omfattet av et samarbeid innenfor ordningen, skal 
være representert i det felles menighetsråd.  
        Et felles menighetsråd kan omfatte alle eller noen sokn i kommunen. 
       Menighetsmøtene i de berørte sokn skal gis anledning til å uttale seg på forhånd.  
 
§ 3.  Menighetsmøtet 
       Kirkeordningens bestemmelser om menighetsmøtet kommer til anvendelse også 
der soknet er representert ved et menighetsråd som er felles for flere sokn, med den 
tilpasning som fremgår i § 6. 

 
 § 4. Etableringen av et felles menighetsråd 
        Etableringen av et felles menighetsråd skal finne sted ved starten av en 
valgperiode til menighetsrådet. 
 
§ 5. Forholdet til kirkevalgreglene 
       Ved gjennomføringen av valg til felles menighetsråd for flere sokn gjelder 
kirkevalgreglene tilsvarende så langt de passer og med de særskilte presiseringer og 
unntak som følger av andre og tredje ledd. 

Hvert sokn utgjør en egen valgkrets. 
Et felles menighetsråd utgjør samlet valgstyre for det enkelte sokn. 
 

§ 6.  Sammensetning av et felles menighetsråd 
     Kirkeordningen § 9 gjelder så langt den passer.                                                        
     Et felles menighetsråd for flere sokn består av én sokneprest utpekt av biskopen og 
to til fire andre medlemmer fra hvert av de berørte sokn, bestemt av menighetsrådene 
ved etableringen. For de valgte medlemmer velges samtidig minst tre 
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varamedlemmer fra hvert sokn. De samarbeidende menighetsråd avgjør om soknene 
skal ha lik eller ulik representasjon.  
     Innenfor rammene fastsatt i andre ledd avgjør det felles menighetsråd selv 
spørsmålet om eventuelle senere endringer i antall medlemmer i rådet, herunder 
tallet på de medlemmer som skal velges fra de enkelte sokn. 
    Menighetsmøtet i hvert sokn skal avgi uttalelse etter andre og tredje ledd om 
antallet medlemmer og den innbyrdes fordelingen av disse. 
 
§ 7. Kirkelig fellesråds sammensetning i kommuner med felles menighetsråd 

I kommuner med felles menighetsråd som ikke omfatter samtlige sokn i 
kommunen, består kirkelig fellesråd av: 

a) to menighetsrådsmedlemmer fra hvert sokn i kommunen, valgt av det 

enkelte menighetsråd; sokn med felles menighetsråd velger ett eller to 

menighetsrådsmedlemmer fra hvert sokn, og   

b) en prost eller annen prest oppnevnt av biskopen. Biskopen kan unnlate 

oppnevning dersom det er valgt inn en prest etter bokstav a).  

I tillegg kan kommunen velge en representant. 
Er det fem eller flere sokn i kommunen, velges bare ett menighetsrådsmedlem fra 

hvert sokn. 
Representantene velges sammen med et tilsvarende antall vararepresentanter for 

fire år. 
De nærmere regler om valg av kirkelig fellesråd som er gitt av Kirkemøtet, 

kommer tilsvarende til anvendelse. 
Biskopen har rett til å ta del i fellesrådsmøte, men uten stemmerett. Kirkelig 

fellesråd kan innkalle andre til å ta del i forhandlingene, men uten stemmerett. 
I kommuner med ett og samme felles menighetsråd som omfatter samtlige sokn i 

kommunen, bestemmer det felles menighetsråd om kirkelig fellesråd skal ha alle eller 
kun et utvalg på minimum fire av medlemmene i det felles menighetsråd. Samtlige 
sokn må være representert. Kirkelig fellesråd må bestå av minst fire medlemmer i 
tillegg til den representant henholdsvis biskopen og kommunen utpeker. Første ledd 
bokstav b), annet ledd og fjerde til sjette ledd gjelder tilsvarende.  

 
§ 8.  Søknad om å etablere et felles menighetsråd for flere sokn 
      De menighetsråd som ønsker å inngå samarbeid om felles menighetsråd, sender 
søknad til bispedømmerådet om godkjenning av ordningen senest to måneder før 
fristen for å levere listeforslag ved valg av menighetsråd. Bispedømmerådet kan stille 
vilkår for å godkjenne søknaden. Bispedømmerådets vedtak om godkjenning av 
etableringen av et felles menighetsråd, må finne sted innen 14 dager før fristen for å 
levere listeforslag ved valg av menighetsråd for at etableringen skal kunne få virkning 
for førstkommende valgperiode. 
 
§ 9. Uttreden fra samarbeidet om felles menighetsråd 
       Det enkelte sokn i et felles menighetsråd kan tre ut av et etablert samarbeid om 
felles menighetsråd. Til dette kreves alminnelig flertall i menighetsmøtet for 
vedkommende sokn.  
      Representantene fra vedkommende sokn i det felles menighetsrådet skal på 
forhånd avgi uttalelse i spørsmålet om uttreden. Dette omfatter også soknepresten i 
det felles menighetsrådet, uavhengig av om denne også har andre sokn som 
tjenestested (særskilt arbeidsområde). 
        Eventuell beslutning om uttreden skal treffes i forkant av en ny valgperiode.  



 18  

 
Møtebehandling i Kirkerådet 30.05.2022: 

 
Votering 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Kirkerådets vedtak  

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å gjøre følgende vedtak: 
 
Regler om ordning for felles menighetsråd 
 
§ 1.  Reglenes formål 
       Formålet med disse reglene er å legge til rette for at menighetsråd i kommuner 
med flere sokn kan etablere hensiktsmessige løsninger for sin organisering. Et felles 
menighetsråd vil ha samme oppgaver som er nevnt i kirkeordningen § 12 og i andre 
bestemmelser der menighetsrådet er gitt oppgaver. 
 
§ 2.  Felles menighetsråd for flere sokn  
        Menighetsråd innenfor en og samme kommune kan etablere et felles 
menighetsråd. Et felles menighetsråd er et menighetsråd som representerer to eller 
flere sokn. Samtlige sokn som er omfattet av et samarbeid innenfor ordningen, skal 
være representert i det felles menighetsråd.  
        Et felles menighetsråd kan omfatte alle eller noen sokn i kommunen. 
       Menighetsmøtene i de berørte sokn skal gis anledning til å uttale seg på forhånd.  
 
§ 3.  Menighetsmøtet 
       Kirkeordningens bestemmelser om menighetsmøtet kommer til anvendelse også 
der soknet er representert ved et menighetsråd som er felles for flere sokn, med den 
tilpasning som fremgår i § 6. 

 
 § 4. Etableringen av et felles menighetsråd 
        Etableringen av et felles menighetsråd skal finne sted ved starten av en 
valgperiode til menighetsrådet. 
 
§ 5. Forholdet til kirkevalgreglene 
       Ved gjennomføringen av valg til felles menighetsråd for flere sokn gjelder 
kirkevalgreglene tilsvarende så langt de passer og med de særskilte presiseringer og 
unntak som følger av andre og tredje ledd. 

Hvert sokn utgjør en egen valgkrets. 
Et felles menighetsråd utgjør samlet valgstyre for det enkelte sokn. 
 

§ 6.  Sammensetning av et felles menighetsråd 
     Kirkeordningen § 9 gjelder så langt den passer.                                                        
     Et felles menighetsråd for flere sokn består av én sokneprest utpekt av biskopen og 
to til fire andre medlemmer fra hvert av de berørte sokn, bestemt av menighetsrådene 
ved etableringen. For de valgte medlemmer velges samtidig minst tre 
varamedlemmer fra hvert sokn. De samarbeidende menighetsråd avgjør om soknene 
skal ha lik eller ulik representasjon.  
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     Innenfor rammene fastsatt i andre ledd avgjør det felles menighetsråd selv 
spørsmålet om eventuelle senere endringer i antall medlemmer i rådet, herunder 
tallet på de medlemmer som skal velges fra de enkelte sokn. 
    Menighetsmøtet i hvert sokn skal avgi uttalelse etter andre og tredje ledd om 
antallet medlemmer og den innbyrdes fordelingen av disse. 
 
§ 7. Kirkelig fellesråds sammensetning i kommuner med felles menighetsråd 

I kommuner med felles menighetsråd som ikke omfatter samtlige sokn i 
kommunen, består kirkelig fellesråd av: 

a) to menighetsrådsmedlemmer fra hvert sokn i kommunen, valgt av det 

enkelte menighetsråd; sokn med felles menighetsråd velger ett eller to 

menighetsrådsmedlemmer fra hvert sokn, og   

b) en prost eller annen prest oppnevnt av biskopen. Biskopen kan unnlate 

oppnevning dersom det er valgt inn en prest etter bokstav a).  

I tillegg kan kommunen velge en representant. 
Er det fem eller flere sokn i kommunen, velges bare ett menighetsrådsmedlem fra 

hvert sokn. 
Representantene velges sammen med et tilsvarende antall vararepresentanter for 

fire år. 
De nærmere regler om valg av kirkelig fellesråd som er gitt av Kirkemøtet, 

kommer tilsvarende til anvendelse. 
Biskopen har rett til å ta del i fellesrådsmøte, men uten stemmerett. Kirkelig 

fellesråd kan innkalle andre til å ta del i forhandlingene, men uten stemmerett. 
I kommuner med ett og samme felles menighetsråd som omfatter samtlige sokn i 

kommunen, bestemmer det felles menighetsråd om kirkelig fellesråd skal ha alle eller 
kun et utvalg på minimum fire av medlemmene i det felles menighetsråd. Samtlige 
sokn må være representert. Kirkelig fellesråd må bestå av minst fire medlemmer i 
tillegg til den representant henholdsvis biskopen og kommunen utpeker. Første ledd 
bokstav b), annet ledd og fjerde til sjette ledd gjelder tilsvarende.  

 
§ 8.  Søknad om å etablere et felles menighetsråd for flere sokn 
      De menighetsråd som ønsker å inngå samarbeid om felles menighetsråd, sender 
søknad til bispedømmerådet om godkjenning av ordningen senest to måneder før 
fristen for å levere listeforslag ved valg av menighetsråd. Bispedømmerådet kan stille 
vilkår for å godkjenne søknaden. Bispedømmerådets vedtak om godkjenning av 
etableringen av et felles menighetsråd, må finne sted innen 14 dager før fristen for å 
levere listeforslag ved valg av menighetsråd for at etableringen skal kunne få virkning 
for førstkommende valgperiode. 
 
§ 9. Uttreden fra samarbeidet om felles menighetsråd 
       Det enkelte sokn i et felles menighetsråd kan tre ut av et etablert samarbeid om 
felles menighetsråd. Til dette kreves alminnelig flertall i menighetsmøtet for 
vedkommende sokn.  
      Representantene fra vedkommende sokn i det felles menighetsrådet skal på 
forhånd avgi uttalelse i spørsmålet om uttreden. Dette omfatter også soknepresten i 
det felles menighetsrådet, uavhengig av om denne også har andre sokn som 
tjenestested (særskilt arbeidsområde). 
        Eventuell beslutning om uttreden skal treffes i forkant av en ny valgperiode. 
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46/22 Regler for godkjenning av prest som er ordinert i et annet 
kirkesamfunn 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kirkerådet 30.05.2022 46/22 

 
 
 
 

Sammendrag 
I ny tjenesteordning med kvalifikasjonskrav for prester § 3 heter det: 
Personer som er vigslet til prest i et annet kirkesamfunn, kan i henhold til 
tjenesteordning for biskoper § 8 femte ledd tilsettes som prest i Den norske 
kirke etter egne regler gitt av Kirkerådet. 
 
Kirkerådet må følgelig vedta regler for denne gruppen. De nye reglene er en utdyping 
av tjenesteordning for biskoper § 8 femte ledd, som gir biskopen fullmakt til å 
avgjøre om personer som er ordinert i et annet kirkesamfunn, kan tilsettes 
midlertidig eller fast som prest i Den norske kirke. 
 
Reglene kommer delvis til erstatning for regler som ble opphevet av Kirkemøtet 
2021. Det gjelder tjenesteordning for menighetsprest § 3 som regulerte vilkårene for 
midlertidig prestetjeneste for prest fra annet kirkesamfunn, samt forskrift om 
autorisasjon av prester fra EØS-området. 
 
Reglene svarer også på et behov for å regulere tilgangen for prester fra 
Metodistkirken i Norge til å søke fast prestestilling i Den norske kirke. 
 
Reglene ble første gang behandlet av Kirkerådet 9.–10. desember 2021, og de ble 
deretter sendt til Bispemøtet for uttalelse, i henhold til kirkeordning for Den norske 
kirke § 30 fjerde ledd. Bispemøtet behandlet saken 14. februar 2022 og gav sin 
tilslutning til reglene. Saken fremmes dermed til endelig beslutning i Kirkerådet. 
 
 
 
 

Forslag til vedtak 
 
Kirkerådet vedtar følgende regler for godkjenning av prest som er ordinert i annet 
kirkesamfunn: 
 

§ 1 Grunnlag for regelverket 
 Disse reglene er gitt i samsvar med tjenesteordning for biskoper § 8 femte ledd 
som gir biskopen fullmakt til å treffe vedtak om at en persons presteordinasjon i et 
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annet kirkesamfunn skal anses som gyldig grunnlag for å utøve prestetjeneste i Den 
norske kirke uten ny ordinasjon. Godkjenning skjer etter søknad og med anbefaling 
fra vedkommendes kirkesamfunn.  

Biskopens vedtak etter disse reglene er å regne på lik linje med vedtak om 
ordinasjon til prestetjeneste. Vedtak om godkjenning kan ikke påklages. 

 

§ 2 Midlertidig prestetjeneste 
Person som er ordinert til prest i annet kirkesamfunn, kan tilsettes midlertidig 

i prestestilling når arbeidsmiljøloven tillater det, selv om vedkommende ikke fyller 
kvalifikasjonskravene i tjenesteordning for menighetsprester § 3. Vedkommende er, 
så lenge tilsettingen varer, å regne som prest i Den norske kirke i forhold til 
lovgivningen om vigselsmyndighet og taushetsplikt. 

 

§ 3 Fast stilling som prest i Den norske kirke 
 Person som er ordinert til prest i et kirkesamfunn som Den norske kirke har 
forpliktende kirkefellesskap med, og som har gjort tjeneste som prest i sitt 
kirkesamfunn i minst fem år, kan tilsettes som prest i Den norske kirke. 
Vedkommende må ha teologisk utdanning på mastergradsnivå, inkludert praktisk-
teologisk utdanning, og ha fullført eksamen i norsk kirkerett. Biskopen kan pålegge 
den enkelte søker å fullføre andre studieemner dersom det vurderes som nødvendig.
   

§ 4 Medlemskap 
 Den som blir fast tilsatt som prest, må være medlem av Den norske kirke. 
Biskopen kan gi dispensasjon fra krav om medlemskap dersom det foreligger særlige 
grunner. 
 

§ 5 Prøving og løfteavleggelse 
 Før det treffes vedtak etter § 1 skal biskopen forsikre seg om at søkeren er 
skikket for vigslet tjeneste i Den norske kirke, og skal ha mottatt vedkommendes 
løfte, i form av en skriftlig erklæring, om å utføre tjenesten i samsvar med Den norske 
kirkes bekjennelse og ordninger. Biskopen sender Kirkerådet melding om vedtak 
etter denne paragraf. 
 
Møtebehandling i Kirkerådet 30.05.2022: 

 
Votering 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Kirkerådets vedtak  

Kirkerådet vedtar følgende regler for godkjenning av prest som er ordinert i annet 
kirkesamfunn: 
 

§ 1 Grunnlag for regelverket 
 Disse reglene er gitt i samsvar med tjenesteordning for biskoper § 8 femte ledd 
som gir biskopen fullmakt til å treffe vedtak om at en persons presteordinasjon i et 
annet kirkesamfunn skal anses som gyldig grunnlag for å utøve prestetjeneste i Den 
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norske kirke uten ny ordinasjon. Godkjenning skjer etter søknad og med anbefaling 
fra vedkommendes kirkesamfunn.  

Biskopens vedtak etter disse reglene er å regne på lik linje med vedtak om 
ordinasjon til prestetjeneste. Vedtak om godkjenning kan ikke påklages. 
 

§ 2 Midlertidig prestetjeneste 
Person som er ordinert til prest i annet kirkesamfunn, kan tilsettes midlertidig 

i prestestilling når arbeidsmiljøloven tillater det, selv om vedkommende ikke fyller 
kvalifikasjonskravene i tjenesteordning for menighetsprester § 3. Vedkommende er, 
så lenge tilsettingen varer, å regne som prest i Den norske kirke i forhold til 
lovgivningen om vigselsmyndighet og taushetsplikt. 
 

§ 3 Fast stilling som prest i Den norske kirke 
 Person som er ordinert til prest i et kirkesamfunn som Den norske kirke har 
forpliktende kirkefellesskap med, og som har gjort tjeneste som prest i sitt 
kirkesamfunn i minst fem år, kan tilsettes som prest i Den norske kirke. 
Vedkommende må ha teologisk utdanning på mastergradsnivå, inkludert praktisk-
teologisk utdanning, og ha fullført eksamen i norsk kirkerett. Biskopen kan pålegge 
den enkelte søker å fullføre andre studieemner dersom det vurderes som nødvendig.
   

§ 4 Medlemskap 
 Den som blir fast tilsatt som prest, må være medlem av Den norske kirke. 
Biskopen kan gi dispensasjon fra krav om medlemskap dersom det foreligger særlige 
grunner. 
 

§ 5 Prøving og løfteavleggelse 
 Før det treffes vedtak etter § 1 skal biskopen forsikre seg om at søkeren er 
skikket for vigslet tjeneste i Den norske kirke, og skal ha mottatt vedkommendes 
løfte, i form av en skriftlig erklæring, om å utføre tjenesten i samsvar med Den norske 
kirkes bekjennelse og ordninger. Biskopen sender Kirkerådet melding om vedtak 
etter denne paragraf. 
 

 

 

 

47/22 Rekrutteringsstilling i Den norske kirke – Prest under 
utdanning 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kirkerådet 30.05.2022 47/22 

 
 

Sammendrag 
Det har de siste årene vært et økende fokus på behovet for rekruttering til kirkelige 
stillinger. Over tid har det etablert seg en praksis i flere bispedømmer der man har 
tilbudt teologistudenter stillinger som menighetsprest samtidig som man studerer, 
fordi kirken har en økende utfordring med å få kvalifiserte søkere til ledige stillinger. 
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I all hovedsak er det snakk om andrekarriere-studenter. Dette har blitt håndtert noe 
ulikt i bispedømmene, og det har vært knyttet flere utfordringer til en slik praksis.   
Under Kirkemøtet i november 2021 ble kvalifikasjonskrav for kirkelige stillinger 

behandlet (KM 24/21) og i Kirkemøtets vedtak framkom det at en slik ordning, kalt 

«prest under utdanning», forutsettes å komme på plass senest fra Kirkemøtet 2022. 

Det legges opp til to alternative løsninger for opprettelse av “prest under utdanning”-

stilling (PUU-stilling). Fortrinnsvis foreslås det at når en stilling som menighetsprest 

har vært utlyst uten at det har meldt seg kvalifiserte søkere, har bispedømmerådet 

mulighet til å omgjøre den konkrete, tidligere utlyste stillingen midlertidig til en 

PUU-stilling.  

Alternativt kan det opprettes en prestevikar-stilling, ikke på basis av en tidligere 

utlyst stilling, men basert på et framtidig forventet bemanningsbehov. Det tilsettes i 

fast 100% stilling med visse betingelser bl.a. knyttet til fullføring av studiet og 

godkjenning for vigsling, samt bindingstid. I perioden fram til vigsling (tilsvarende 

studieperioden) gis det permisjon med lønn tilpasset studieprogresjonen for det 

enkelte semester etter en individuelt utarbeidet plan. Det legges opp til en 

gjennomsnittlig arbeidsmengde på 60 % av full stilling i studieperioden fram til 

vigsling, slik at betalt permisjon vil utgjøre 40% av full stilling. 

Studieperioden er foreslått til 4 år, med en mulig forlengelse på 1 år. Dette for å sikre 

at ordningen har en oversiktlig tidshorisont for både arbeidstaker og arbeidsgiver. 

Slik sett kan et masterløp e.l. inkorporeres i ordningen. Ordningen legger opp til en 

2-årig bindingstid etter fullført studieløp.  

Etter fullført studieløp og oppnådd vigsling, vil det for alternativ 1 innebære at 

stillingsinnehaver normalt vigsles til prestetjeneste på samme tjenestested og med 

samme vilkår som i den tidligere utlyste stillingen. For alternativ 2 vil 

stillingsinnehaver vigsles til tjeneste som prostiprest i samme prosti eller flere av 

bispedømmets prostier som har behov for økt prestedekning, og får da vilkår som 

følger en slik stilling. 

Forslaget medfører at det må gjøres endringer i tjenesteordning og kvalifikasjonskrav 

for menighetsprester og personalreglement for Den norske kirke. 

Kirkerådet vedtok på sitt møte i februar å sende forslag til ordning for prest under 

utdanning på høring. Høringssvarene viste stor oppslutning om opprettelse av prest 

under utdanning, og ga bred støtte til hovedtrekkene i ordningen slik den er foreslått. 

Kirkerådet vil likevel foreslå enkelte endringer i forslaget til ordningen lys av 

kommenterer fra høringen.  

 

 

Forslag til vedtak 
 
Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å treffe følgende vedtak:  

 
 

I 
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Kirkemøtet oppretter ordningen prest under utdanning og gir Kirkerådet fullmakt til 
å utarbeide en veiledning som angir rammebetingelser for opprettelse av prest under 
utdanning-stillinger.  
 
 

II 
I tjenesteordning med kvalifikasjonskrav for menighetsprester gjøres følgende 
endringer: 
 
§ 3 nytt tredje ledd skal lyde:  
 
Dersom det ikke melder seg søkere som oppfyller kvalifikasjonskravene til prest, 
kan bispedømmerådet midlertidig omgjøre stillingen til en stilling som prest under 
utdanning. Alternativt kan bispedømmerådet opprette stilling som prest under 
utdanning når en 4-årig fremskrivning av rekrutteringsbehovet ansees som kritisk. 
Et vilkår for slik tilsetting er at vedkommende inngår en avtale med arbeidsgiver 
om videreutdanning for å kvalifisere seg for vigsling. 

 
§ 5 nytt tredje punktum skal lyde: 
 
For person i prest under utdanning-stilling gjelder kravet om vigsling fra det 
tidspunkt utdanningen er fullført. 
 
 

III  
I personalreglement for Den norske kirke gjøres følgende endringer: 

 
§ 18 nytt andre ledd skal lyde: 
 
Personer som blir tilsatt i en prest under utdanning-stilling, er unntatt fra kravet 
om vigsling frem til utdanningen er fullført. 

Nåværende § 18 andre ledd blir nytt tredje ledd. 

§ 18 nytt fjerde ledd skal lyde: 
 

Før bispedømmerådet treffer vedtak om tilsetting av person som er vigslet til 
prest i et annet kirkesamfunn, skal biskopen etter samtale med søkeren ha 
funnet vedkommende skikket for prestetjeneste i Den norske kirke og mottatt 
vedkommendes løfte om å utføre denne tjeneste i overensstemmelse med Den 
norske kirkes ordninger. Tilsvarende gjelder for personer som er innstilt til 

en prest under utdanning-stilling. 
 

IV 

Endringene trer i kraft straks. 

 
Møtebehandling i Kirkerådet 30.05.2022: 

Votering 
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Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Kirkerådets vedtak  

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å treffe følgende vedtak:  

 
 

I 
Kirkemøtet oppretter ordningen prest under utdanning og gir Kirkerådet fullmakt til 
å utarbeide en veiledning som angir rammebetingelser for opprettelse av prest under 
utdanning-stillinger.  
 
 

II 
I tjenesteordning med kvalifikasjonskrav for menighetsprester gjøres følgende 
endringer: 
 
§ 3 nytt tredje ledd skal lyde:  
 
Dersom det ikke melder seg søkere som oppfyller kvalifikasjonskravene til prest, 
kan bispedømmerådet midlertidig omgjøre stillingen til en stilling som prest under 
utdanning. Alternativt kan bispedømmerådet opprette stilling som prest under 
utdanning når en 4-årig fremskrivning av rekrutteringsbehovet ansees som kritisk. 
Et vilkår for slik tilsetting er at vedkommende inngår en avtale med arbeidsgiver 
om videreutdanning for å kvalifisere seg for vigsling. 

 
§ 5 nytt tredje punktum skal lyde: 
 
For person i prest under utdanning-stilling gjelder kravet om vigsling fra det 
tidspunkt utdanningen er fullført. 
 
 

III  
I personalreglement for Den norske kirke gjøres følgende endringer: 

 
§ 18 nytt andre ledd skal lyde: 
 
Personer som blir tilsatt i en prest under utdanning-stilling, er unntatt fra kravet 
om vigsling frem til utdanningen er fullført. 

Nåværende § 18 andre ledd blir nytt tredje ledd. 

§ 18 nytt fjerde ledd skal lyde: 
 

Før bispedømmerådet treffer vedtak om tilsetting av person som er vigslet til 
prest i et annet kirkesamfunn, skal biskopen etter samtale med søkeren ha 
funnet vedkommende skikket for prestetjeneste i Den norske kirke og mottatt 

vedkommendes løfte om å utføre denne tjeneste i overensstemmelse med Den 
norske kirkes ordninger. Tilsvarende gjelder for personer som er innstilt til 
en prest under utdanning-stilling. 
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IV 

Endringene trer i kraft straks. 
 

 

 

 

48/22 Veien videre for TV-satsing og digital formidling i Den norske 
kirke 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kirkerådet 30.05.2022 48/22 

 
 
 
 

Sammendrag 

Dette saksdokumentet er en oppfølging av Kirkerådets vedtak i saken «Veien videre 
for TV-satsing og digital formidling i Den norske kirke (33/22). Dokumentet skisserer, 
som beskrevet i vedtakets punkt 1, at sekretariatet «arbeider videre med hvordan 
Den norske kirke best organiserer, produserer og distribuerer sitt digitale innhold.» 

Saksdokumentet tar så for seg hvordan dette best kan organiseres med 
utgangspunkt i en strategisk målgruppetenkning og kanalbruk, samt produksjon og 
distribusjon, slik vedtakspunkt 2, 3 og 4 ber om. Videre svares vedtakspunkt 5 opp i 
et eget avsnitt med en ytterligere vurdering av samarbeid og muligheter knyttet til 
eksterne kringkastingsaktører. Til slutt skisseres økonomiske/administrative 
konsekvenser. 

Administrasjonen foreslår at Kirkerådet oppretter en ny enhet (videre i dette 
dokumentet kalt en redaksjon) som kan videreutvikle kirkens videotilbud og digitale 
formidling. Dette vil gi Den norske kirke mulighet til å formidle tro og det kristne 
budskapet i en målrettet og lett tilgjengelig form, og gjennom dette møte mennesker 
på de plattformer og medier som de befinner seg. 

 
 

Forslag til vedtak 
 

1. Kirkerådet oppretter en innholdsredaksjon som skal utvikle kirkens videotilbud og 
digitale formidling. 

2. Tidspunkt for oppstart av en slik redaksjon vurderes ut ifra budsjettsituasjonen. 
3. Redaksjonen søker samarbeid med allmenne kringkastere via eksterne 

produksjonsselskap. 

 
Møtebehandling i Kirkerådet 30.05.2022: 
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Møtebehandling 

Forslag 1: Direktøren endret sitt forslag til vedtak: 
 

1. Kirkerådet ber administrasjonen jobbe videre med å opprette en portal for kirkens 
digitale innhold. 

2. Kirkerådet ber administrasjonen søke samarbeid med allmenne kringkastere om 
mulige programkonsepter. 

3. Kirkerådet ber administrasjonen komme tilbake til etablering av en 
innholdsredaksjon i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2023. 

 
 

 
 
 
Votering 

Det justerte forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Kirkerådets vedtak  

1. Kirkerådet ber administrasjonen jobbe videre med å opprette en portal for kirkens 
digitale innhold. 

2. Kirkerådet ber administrasjonen søke samarbeid med allmenne kringkastere om 
mulige programkonsepter. 

3. Kirkerådet ber administrasjonen komme tilbake til etablering av en innholdsredaksjon 
i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2023. 

 

 

 

49/22 Etablering av eiendomsselskap 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kirkerådet 30.05.2022 49/22 

 
 

Sammendrag 
Det er besluttet at Den norske kirke (rDNK) skal overta en rekke presteboliger fra 
Opplysningsvesenets fond (OVF). Det arbeides nå med å kartlegge fradelingsbehov 
for de eiendommer som rDNK skal overta, bli enige om grenser og klargjøre 
delingssøknader til kommunene. Det jobbes også med å bli enige om mandat for 
taksering av eiendommene som skal overtas, slik at det kan foretas en beregning av 
behov for å tilskudd til å ta igjen vedlikeholdsetterslep og behov for tilskudd til 
framtidig løpende drift og vedlikehold av eiendomsmassen. Videre arbeides det med 
å klarlegge hvordan overføringen av eiendommene fra OVF til rDNK skal skje, dvs. 
transaksjonsmetode. I denne saken redegjøres det for status i arbeidet og det 
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anmodes om tilslutning til prinsippet om at forvaltningene av eiendommene som 
overtas fra OVF skal forvaltes i eiendomsselskap eid av rDNK.  
 
 

Forslag til vedtak 
 
1. Kirkerådet tar informasjonen om status i prosjektet til orientering 
2. Kirkerådet slutter seg til prinsippet om at eiendomsvirksomheten som overtas fra OVF 

skal organiseres i et heleid selskap av rDNK, og at dette selskapet kan etablere et 
eller flere datterselskaper 

3. Før eiendomsselskapet kan etableres som Kirkerådets aksjeselskap skal Kirkerådets 
direktør legge fram en sak til avgjørelse som redegjør for: 
- Forslag til selskapets vedtekter og eventuelt stiftelsesdokument 

- Forslag til sammensetning av styre og generalforsamling 

- Eierskapspolitikk 

- Beskrivelse av selskapets forretningsmodell 

 
Møtebehandling i Kirkerådet 30.05.2022: 

 
Votering 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Kirkerådets vedtak  

1. Kirkerådet tar informasjonen om status i prosjektet til orientering 
2. Kirkerådet slutter seg til prinsippet om at eiendomsvirksomheten som overtas fra OVF 

skal organiseres i et heleid selskap av rDNK, og at dette selskapet kan etablere et 
eller flere datterselskaper 

3. Før eiendomsselskapet kan etableres som Kirkerådets aksjeselskap skal Kirkerådets 
direktør legge fram en sak til avgjørelse som redegjør for: 
- Forslag til selskapets vedtekter og eventuelt stiftelsesdokument 

- Forslag til sammensetning av styre og generalforsamling 

- Eierskapspolitikk 

- Beskrivelse av selskapets forretningsmodell 

 

 

 

 

50/22 Tilkjenning av medlemskap - iverksetting av regelverk 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kirkerådet 30.05.2022 50/22 
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Sammendrag 

Kirkemøtet 2021 vedtok på grunnlag av kirkeordningen § 4 regler om tilkjenning av 
medlemskap for personer som ikke er bosatt i riket eller er norsk statsborger (KM 
19/21). 
 
På grunn av noen tekniske utfordringer knyttet til registrering av disse medlemmene, 
bestemte Kirkemøtet at reglene skulle tre i kraft fra den tid Kirkerådet bestemmer. 
Disse forholdene har nå funnet sin løsning, og regelverket er klart for å tre i kraft. 
 

Forslag til vedtak 
 
Regler for tilkjenning av medlemskap for personer som ikke er bosatt i riket eller er 
norske borgere bosatt i utlandet, fastsatt av Kirkemøtet 14. november 2021, trer i 
kraft straks. 
 
Møtebehandling i Kirkerådet 31.05.2022: 

 
Votering 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Kirkerådets vedtak  

Regler for tilkjenning av medlemskap for personer som ikke er bosatt i riket eller er 
norske borgere bosatt i utlandet, fastsatt av Kirkemøtet 14. november 2021, trer i 
kraft straks. 
 

 

 

 

51/22 Fjerning av regler om registrering av tilhørige 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kirkerådet 30.05.2022 51/22 

 
 

Sammendrag 
Registrering av tilhørige krever etter dagens lovverk uttrykkelig samtykke fra 
foreldre som har foreldreansvar, i tråd med personvernforordningen. Den norske 
kirke har ikke lenger tilgang til informasjon fra Folkeregisteret om foreldreansvar. 
Registrering av tilhørighet vil dermed i praksis falle bort. Kirkerådet foreslår derfor at 
reglene for registrering av tilhørige i kirkeordningen og underliggende regelverk blir 
opphevet. 
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Kirkeordningens prinsipielle bestemmelse om at barn av medlemmer regnes som 
tilhørende Den norske kirke inntil de har nådd religiøs myndighetsalder (15 år), 
foreslås likevel beholdt. 
 
Endringsforslagene ble behandlet av Kirkerådet 10.–11. februar og deretter sendt på 
høring. Høringen viste tilslutning til forslagene, og Kirkerådet kan innstille til 
Kirkemøtet å vedta endringer i relevant regelverk. 
 

Forslag til vedtak 
 
Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å gjøre følgende vedtak: 
 

1. Kirkemøtet vedtar følgende endringer i kirkeordning for Den norske kirke: 

 
§ 4 skal lyde: 
 
§ 4. Medlemskap 

Dåp er en forutsetning for medlemskap i Den norske kirke.  
Bare person som er bosatt i riket og norsk statsborger bosatt i utlandet, 

kan være medlem av Den norske kirke. Biskopen kan etter nærmere regler 
fastsatt av Kirkemøtet bestemme at også andre personer kan være medlem av 
kirken.  

Barn anses å høre inn under Den norske kirke fra fødselen dersom 
foreldrene er medlemmer.  

Kirkemøtet fastsetter nærmere regler om framgangsmåte for inn- og 
utmelding.  

Biskopen avgjør i tvilstilfelle om en person skal anses som medlem av 
Den norske kirke.  

§ 5 skal lyde:  
 
§ 5. Registrering i Den norske kirkes medlemsregister  

Medlemmer registreres i Den norske kirkes medlemsregister.  
Opplysninger om døpte, konfirmerte, vigsler til ekteskap, jordfestelser 

ved prest i Den norske kirke samt inn- og utmeldinger skal også inntas i 
registeret. 

 
2. Kirkemøtet vedtar følgende endringer i forskrift om Den norske kirkes 

medlemsregister:  
 

§ 3 skal lyde:  
 
§ 3. Definisjoner   
I denne forskriften forstås med:   

a. medlemsregister: Den norske kirkes elektronisk lagrede 
opplysninger om medlemmer, kirkelige handlinger samt inn- og 
utmeldinger,  

b. sentral behandlingsansvarlig: den som er ansvarlig for all 
behandling av personopplysninger i medlemsregisteret og som 



 31  

bestemmer hvilke formål og hjelpemidler for behandlingen som skal 
brukes,   

c. lokal behandlingsansvarlig: den som er ansvarlig for behandlingen 
av personopplysninger på fellesrådsnivå,  

d. kirkelige handlinger: dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd,  
e. kirkelig fellesråd: kirkelig fellesråd og menighetsråd med 

fellesrådsfunksjoner.   

§ 5 skal lyde:  
 
§ 5. Registreringsplikt   

Sentral behandlingsansvarlig skal sørge for at det føres register over 
personer som i samsvar med kirkeloven § 3 er medlem av Den norske kirke, jf. 
kirkeloven § 3 nr. 10.   

Opplysninger om personer som blir døpt, konfirmert, vigslet til 
ekteskap og jordfestet ved prest i Den norske kirke, skal inntas i 
medlemsregisteret, jf. kirkeloven § 37 annet ledd.   

Sentral behandlingsansvarlig skal sikre at Den norske kirke har ett 
medlemsregister, og dette skal føres elektronisk. Lokal behandlingsansvarlig 
plikter å påse at varig registrering av kirkelige handlinger samt inn- og 
utmeldinger kun skjer i medlemsregisteret.   
 
§ 6 skal lyde:  
 
§ 6. Opplysninger som skal registreres   

Medlemsregisteret skal inneholde opplysninger om den registrertes 
navn, folkeregistrerte bostedsadresse, fødselsnummer, dåp eller innmelding 
(dato og sted) og tilhørighet til sokn og valgkrets i henhold til folkeregistrert 
adresse.  

Medlemsregisteret kan også inneholde opplysninger om 
familierelasjoner, den registrertes postadresse samt digital 
kontaktinformasjon.   

3. Kirkemøtet vedtar følgende regler for innmelding i og utmelding av Den 
norske kirke: 

 
§ 1. Innmelding  

Innmelding i Den norske kirke skjer ved henvendelse til kirkebokføreren 
på bostedet eller til Kirkerådet. Norsk statsborger som er bosatt i utlandet 
retter henvendelsen til kirkebokføreren på siste bosted i Norge, eventuelt til 
den kirkebokføreren som Kirkerådet bestemmer. Den som melder seg inn i 
Den norske kirke, må være døpt med kristen dåp og skal gi følgende 
opplysninger: 

a) fullt navn ifølge folkeregisteret,  
b) bostedsadresse ifølge folkeregisteret,  
c) fødselsnummer (11 siffer),  
d) sted og dato for dåp dersom det er mulig å opplyse om dette,  
e) opplysning om at eventuelt medlemskap i annet tros- og livssynssamfunn 

i Norge er brakt til opphør.  
Innmeldingen kan skje ved personlig fremmøte eller skriftlig. Skriftlig 

innmelding skal være underskrevet og datert av den som melder seg inn, eller 
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autentisert etter nærmere bestemmelse om dette gitt av Kirkerådet. Ved 
innmelding skal kirkebokføreren eller Kirkerådet påse at kirkeordningens 
vilkår er til stede. 

  
§ 2. Utmelding  

Utmelding av Den norske kirke skjer ved henvendelse til kirkebokføreren 
på bostedet eller til Kirkerådet. Den som melder seg ut av Den norske kirke, 
skal gi følgende opplysninger:  
a) fullt navn ifølge folkeregisteret,  
b) bostedsadresse ifølge folkeregisteret,  
c) fødselsnummer (11 siffer),  

Utmeldingen skal være underskrevet og datert av den som melder seg ut, 
eller autentisert etter nærmere bestemmelse om dette gitt av Kirkerådet.  

 
§ 3. Saksbehandlingstid  
Henvendelse om inn- eller utmelding til kirkebokfører bør besvares innen 14 
dager i form av attest som viser at inn- eller utmeldingen er registrert.  
Henvendelse om inn- eller utmelding til Kirkerådet besvares i form av attest 
som viser at inn- eller utmeldingen er registrert, etter den ordning som 
Kirkerådet bestemmer.  
 
§ 4. Varsling  
Når inn- og utmelding skjer hos Kirkerådet, skal det så snart som mulig gis 
melding til kirkebokfører i vedkommendes bostedsmenighet etter nærmere 
bestemmelser gitt av Kirkerådet. Kirkebokfører bør så snart melding er mottatt 
sørge for at det blir tatt kontakt med den som er innmeldt.  

 
4. Endringene trer i kraft straks. 

 
Møtebehandling i Kirkerådet 31.05.2022: 

 
Votering 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Kirkerådets vedtak  

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å gjøre følgende vedtak: 
 

5. Kirkemøtet vedtar følgende endringer i kirkeordning for Den norske kirke: 

 
§ 4 skal lyde: 
 
§ 4. Medlemskap 

Dåp er en forutsetning for medlemskap i Den norske kirke.  
Bare person som er bosatt i riket og norsk statsborger bosatt i utlandet, 

kan være medlem av Den norske kirke. Biskopen kan etter nærmere regler 
fastsatt av Kirkemøtet bestemme at også andre personer kan være medlem av 
kirken.  
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Barn anses å høre inn under Den norske kirke fra fødselen dersom 
foreldrene er medlemmer.  

Kirkemøtet fastsetter nærmere regler om framgangsmåte for inn- og 
utmelding.  

Biskopen avgjør i tvilstilfelle om en person skal anses som medlem av 
Den norske kirke.  

§ 5 skal lyde:  
 
§ 5. Registrering i Den norske kirkes medlemsregister  

Medlemmer registreres i Den norske kirkes medlemsregister.  
Opplysninger om døpte, konfirmerte, vigsler til ekteskap, jordfestelser 

ved prest i Den norske kirke samt inn- og utmeldinger skal også inntas i 
registeret. 

 
6. Kirkemøtet vedtar følgende endringer i forskrift om Den norske kirkes 

medlemsregister:  
 

§ 3 skal lyde:  
 
§ 3. Definisjoner   
I denne forskriften forstås med:   

f. medlemsregister: Den norske kirkes elektronisk lagrede 
opplysninger om medlemmer, kirkelige handlinger samt inn- og 
utmeldinger,  

g. sentral behandlingsansvarlig: den som er ansvarlig for all 
behandling av personopplysninger i medlemsregisteret og som 
bestemmer hvilke formål og hjelpemidler for behandlingen som skal 
brukes,   

h. lokal behandlingsansvarlig: den som er ansvarlig for behandlingen 
av personopplysninger på fellesrådsnivå,  

i. kirkelige handlinger: dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd,  
j. kirkelig fellesråd: kirkelig fellesråd og menighetsråd med 

fellesrådsfunksjoner.   

§ 5 skal lyde:  
 
§ 5. Registreringsplikt   

Sentral behandlingsansvarlig skal sørge for at det føres register over 
personer som i samsvar med kirkeloven § 3 er medlem av Den norske kirke, jf. 
kirkeloven § 3 nr. 10.   

Opplysninger om personer som blir døpt, konfirmert, vigslet til 
ekteskap og jordfestet ved prest i Den norske kirke, skal inntas i 
medlemsregisteret, jf. kirkeloven § 37 annet ledd.   

Sentral behandlingsansvarlig skal sikre at Den norske kirke har ett 
medlemsregister, og dette skal føres elektronisk. Lokal behandlingsansvarlig 
plikter å påse at varig registrering av kirkelige handlinger samt inn- og 
utmeldinger kun skjer i medlemsregisteret.   
 
§ 6 skal lyde:  
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§ 6. Opplysninger som skal registreres   

Medlemsregisteret skal inneholde opplysninger om den registrertes 
navn, folkeregistrerte bostedsadresse, fødselsnummer, dåp eller innmelding 
(dato og sted) og tilhørighet til sokn og valgkrets i henhold til folkeregistrert 
adresse.  

Medlemsregisteret kan også inneholde opplysninger om 
familierelasjoner, den registrertes postadresse samt digital 
kontaktinformasjon.   

7. Kirkemøtet vedtar følgende regler for innmelding i og utmelding av Den 
norske kirke: 

 
§ 1. Innmelding  

Innmelding i Den norske kirke skjer ved henvendelse til kirkebokføreren 
på bostedet eller til Kirkerådet. Norsk statsborger som er bosatt i utlandet 
retter henvendelsen til kirkebokføreren på siste bosted i Norge, eventuelt til 
den kirkebokføreren som Kirkerådet bestemmer. Den som melder seg inn i 
Den norske kirke, må være døpt med kristen dåp og skal gi følgende 
opplysninger: 

a) fullt navn ifølge folkeregisteret,  
b) bostedsadresse ifølge folkeregisteret,  
c) fødselsnummer (11 siffer),  
d) sted og dato for dåp dersom det er mulig å opplyse om dette,  
e) opplysning om at eventuelt medlemskap i annet tros- og livssynssamfunn 

i Norge er brakt til opphør.  
Innmeldingen kan skje ved personlig fremmøte eller skriftlig. Skriftlig 

innmelding skal være underskrevet og datert av den som melder seg inn, eller 
autentisert etter nærmere bestemmelse om dette gitt av Kirkerådet. Ved 
innmelding skal kirkebokføreren eller Kirkerådet påse at kirkeordningens 
vilkår er til stede. 

  
§ 2. Utmelding  

Utmelding av Den norske kirke skjer ved henvendelse til kirkebokføreren 
på bostedet eller til Kirkerådet. Den som melder seg ut av Den norske kirke, 
skal gi følgende opplysninger:  
a) fullt navn ifølge folkeregisteret,  
b) bostedsadresse ifølge folkeregisteret,  
c) fødselsnummer (11 siffer),  

Utmeldingen skal være underskrevet og datert av den som melder seg ut, 
eller autentisert etter nærmere bestemmelse om dette gitt av Kirkerådet.  

 
§ 3. Saksbehandlingstid  
Henvendelse om inn- eller utmelding til kirkebokfører bør besvares innen 14 
dager i form av attest som viser at inn- eller utmeldingen er registrert.  
Henvendelse om inn- eller utmelding til Kirkerådet besvares i form av attest 
som viser at inn- eller utmeldingen er registrert, etter den ordning som 
Kirkerådet bestemmer.  
 
§ 4. Varsling  
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Når inn- og utmelding skjer hos Kirkerådet, skal det så snart som mulig gis 
melding til kirkebokfører i vedkommendes bostedsmenighet etter nærmere 
bestemmelser gitt av Kirkerådet. Kirkebokfører bør så snart melding er mottatt 
sørge for at det blir tatt kontakt med den som er innmeldt.  

 
Endringene trer i kraft straks. 
 

 

 

 

52/22 Kirkelige valgregler og tilhørende endringer i kirkeordningen 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kirkerådet 30.05.2022 52/22 

 
 
 
 

Sammendrag 
Kirkemøtet 2021 avklarte noen overordnede problemstillinger ved endring av 
kirkevalgreglene. I denne saken følges dette opp med forslag til konkrete 
bestemmelser. Det foreslås også enkelte andre endringer i regelverk for kirkelige valg.  
 
Saken inneholder sju vedtakspunkt som skal til Kirkemøtet for vedtak, og fire 
vedtakspunkt som Kirkerådet kan avklare. Forslagene til endringer i regler for de 
forskjellige valgene har vært på høring. 
 
Regelverk som skal videre til Kirkemøtet er:   

1. Endring i kirkeordningen 
2. Kirkevalgreglene 
3. Valg av døvemenighetenes representant til bispedømmeråd og Kirkemøtet 
4. Valg av sørsamisk representant til Nidaros bispedømmeråd og Kirkemøtet 
5. Endring i regler for valg av prest og lek kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og 

Kirkemøtet 
6. Forskrift om Samisk kirkelig valgmøte 
7. Endring i ordning for Saemien Åålmege  

Kirkerådet bes vedta følgende regelverk: 

8. Forskrift om døvekirkelige organer 
9. Delegasjon til direktøren om henvisningsendringer i særskilte regler for 

digital forhåndsstemming  
 
I tillegg er det ett vedtakspunkt om orientering om budsjett for kirkevalget 2023 og 
ett om digitale valgkort.  
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Denne saken har blitt utredet parallelt med arbeidet med kirkelig organisering, hvor 
utredningen Samhandling i en selvstendig folkekirke – ny kirkelig organisering fra 
Müller-Nilsen-utvalget inneholdt forslag til endringer i valgordningene, som ville 
kunne få virkning fra kirkevalget i 2027. I denne saken har Kirkerådet derfor kun lagt 
opp til å foreta noen mindre endringer i valgreglene. 
 
I kirkeordningen foreslås det et tillegg i paragrafen om overføring av stemmerett til et 
annet sokn enn der man er bosatt. Dette skal gi mulighet for at personer som allerede 
er valgt inn i et råd, kan sitte i rådet ut perioden og samtidig være valgbar i et nytt råd 
i neste periode. Det foreslås også en endring i hvor mange varamedlemmer det må 
være i et menighetsråd, for å gi mer fleksibilitet til små menighetsråd.  
 
I kirkevalgreglene foreslås det noen endringer, blant annet som oppfølging av 
Kirkemøtets vedtak om å beholde dagens modell for listevalg ved valg av 
bispedømmeråd og Kirkemøtet med Nominasjonskomiteens liste og andre lister, med 
noen mindre justeringer. Det foreslås å åpne for at valg av nominasjonskomite kan 
gjennomføres i digitalt møte, noen presiseringer om nominasjonskomiteens arbeid og 
forholdet mellom nominasjonskomiteen og Nominasjonskomiteens liste, og det 
diskuteres ulike ordninger for listestøtte til Nominasjonskomiteens liste.  
 
Kirkemøtet i 2021 vedtok overordnede føringer for forhåndsstemmingen. Denne 
saken følger opp dette med forslag om å fastsette ett, felles nasjonalt tidspunkt for 
forhåndsstemming, at det skal være forhåndsstemming i forbindelse med en 
gudstjeneste og at det i tillegg skal være forhåndsstemming minst to timer i uka. 
Paragrafen om at det bør være forhåndsstemming på institusjoner og på 
arrangementer rettet mot unge, foreslås videreført.  
 
Kirkemøtets vedtak om supplerende nominasjon ved menighetsrådsvalg og 
kommunikasjon om lister og kandidater følges opp i saken, og det foreslås noen 
andre endringer i kirkevalgreglene. Dette gjelder blant annet tilkjenning av 
medlemskap, manntall og valgpresentasjon ved valg av menighetsråd. Det foreslås 
også en forenkling i reglene for nytt valgoppgjør i perioden, og det foreslås å ta inn en 
ny paragraf om omvalg ved ekstraordinære hendelser.  
 
Ved valg i døvemenighetene foreslås det en kombinasjon av 
digital forhåndsstemming, forhåndsstemming på papir og valgting i 
døvemenighetene. Ved valg i sørsamisk menighet foreslås det en kombinasjon av 
digitalt valg og postvalg. Det foreslås også mindre andre endringer i reglene for disse 
valgene.   
 
Noen forslag til endringer gjelder gjennomgående for alle regelverkene for kirkelige 
valg, blant annet når det gjelder frister. Det foreslås at fristen for å levere listeforslag 
flyttes fra 30. april til 31. mars for alle valg, og at de andre fristene justeres for å 
tilpasses dette.  
 
I forskrift om Samisk kirkelig valgmøte foreslås det noen små endringer, og det 
foreslås noen mindre endringer i regler for valg av prest og lek kirkelig tilsatt som ble 
vedtatt av Kirkemøtet i 2021.  
 
De spørsmålene som Kirkerådet skal ta stilling til uten å sende videre til Kirkemøtet, 
er presentert fra kapittel 9. Først presenteres forskrift om døvekirkelige organer og 
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henvisningsendringer i særskilte regler for digital forhåndsstemming. I kapittel 11 
legges planlagt budsjett for kirkevalget 2023 fram til orientering. Til slutt i saken 
presenteres økonomiske og administrative konsekvenser av de ulike forslagene.  
 

Forslag til vedtak 
 
 
Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å treffe følgende vedtak: 
 
1. Kirkemøtet fastsetter forskrift om endring i kirkeordning 30. mars 2019 nr. 2307 

for Den norske kirke. Forskriften fastsettes i samsvar med vedlegg til 
saksorienteringen. 
 

2. Kirkemøtet fastsetter forskrift om regler for valg av menighetsråd og leke 
medlemmer av bispedømmeråd og Kirkemøtet (kirkevalgreglene). Forskriften 
fastsettes i samsvar med vedlegg til saksorienteringen. 

 
3. Kirkemøtet fastsetter forskrift om valg av døvemenighetenes representant til 

bispedømmeråd og Kirkemøtet. Forskriften fastsettes i samsvar med vedlegg til 
saksorienteringen. 

 
4. Kirkemøtet fastsetter forskrift om valg av sørsamisk representant til Nidaros 

bispedømmeråd og Kirkemøtet. Forskriften fastsettes i samsvar med vedlegg til 
saksorienteringen. 

 
5. Kirkemøtet fastsetter forskrift om endring i forskrift 14. november 2021 om regler 

for valg av prest og lek kirkelig tilsatt til medlem av bispedømmeråd og 
Kirkemøtet. Forskriften fastsettes i samsvar med vedlegg til saksorienteringen. 
 

6. Kirkemøtet fastsetter forskrift om Samisk kirkelig valgmøte. Forskriften fastsettes 
i samsvar med vedlegg til saksorienteringen. 

 
7. Kirkemøtet fastsetter forskrift om endring i forskrift 14. november 2021 nr. 3389 

om ordning for Saemien Åålmege. Forskriften fastsettes i samsvar med vedlegg til 
saksorienteringen. 
 

8. Kirkerådet fastsetter forskrift om døvekirkelige organer. Forskriften fastsettes i 
samsvar med vedlegg til saksorienteringen.  

 
9. Kirkerådet delegerer til direktøren å fastsette mindre endringer i særskilte regler 

4. desember 2020 nr. 3289 for digital forhåndsstemming for å følge opp 
Kirkemøtets vedtak om nye kirkelige valgregler.  
 

10. Kirkerådet tar planlagt budsjett for kirkevalget 2023 til orientering. 
 
Møtebehandling i Kirkerådet 31.05.2022: 

 
Møtebehandling 

Forslag til vedtak ble inndelt i romertall I – IV. 
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Votering 

Romertall I – IV ble enstemmig vedtatt ved separate voteringer. 
 
Kirkerådets vedtak  

I 
Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å treffe følgende vedtak: 
 
1. Kirkemøtet fastsetter forskrift om endring i kirkeordning 30. mars 2019 nr. 2307 

for Den norske kirke. Forskriften fastsettes i samsvar med vedlegg til 
saksorienteringen. 
 

2. Kirkemøtet fastsetter forskrift om regler for valg av menighetsråd og leke 
medlemmer av bispedømmeråd og Kirkemøtet (kirkevalgreglene). Forskriften 
fastsettes i samsvar med vedlegg til saksorienteringen. 

 
3. Kirkemøtet fastsetter forskrift om valg av døvemenighetenes representant til 

bispedømmeråd og Kirkemøtet. Forskriften fastsettes i samsvar med vedlegg til 
saksorienteringen. 

 
4. Kirkemøtet fastsetter forskrift om valg av sørsamisk representant til Nidaros 

bispedømmeråd og Kirkemøtet. Forskriften fastsettes i samsvar med vedlegg til 
saksorienteringen. 

 
5. Kirkemøtet fastsetter forskrift om endring i forskrift 14. november 2021 om regler 

for valg av prest og lek kirkelig tilsatt til medlem av bispedømmeråd og 
Kirkemøtet. Forskriften fastsettes i samsvar med vedlegg til saksorienteringen. 
 

6. Kirkemøtet fastsetter forskrift om Samisk kirkelig valgmøte. Forskriften fastsettes 
i samsvar med vedlegg til saksorienteringen. 

 
7. Kirkemøtet fastsetter forskrift om endring i forskrift 14. november 2021 nr. 3389 

om ordning for Saemien Åålmege. Forskriften fastsettes i samsvar med vedlegg til 
saksorienteringen. 

 
II 

 
Kirkerådet fastsetter forskrift om døvekirkelige organer. Forskriften fastsettes i 
samsvar med vedlegg til saksorienteringen.  
 

III 
 
Kirkerådet delegerer til direktøren å fastsette mindre endringer i særskilte regler 4. 
desember 2020 nr. 3289 for digital forhåndsstemming for å følge opp Kirkemøtets 
vedtak om nye kirkelige valgregler.  

 
IV 

 
Kirkerådet tar planlagt budsjett for kirkevalget 2023 til orientering. 
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53/22 Høring om endring av regler for saksbehandling i liturgisaker 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kirkerådet 30.05.2022 53/22 

 
 
 
 

Sammendrag 
Gjeldende regler for saksbehandling i liturgisaker beskriver en prosess som tar cirka 
halvannet år å gjennomføre fra igangsettelse til en liturgi er vedtatt av Kirkemøtet. 
Denne saken foreslår en tredeling av arbeidet med liturgier nasjonalt i Den norske 
kirke, for at det skal finnes flere alternative måter å gjennomføre nasjonalt liturgisk 
utviklingsarbeid på. 
 

Forslag til vedtak 
 
Kirkerådet sender følgende forslag til regler på høring: 
 
Regler for saksbehandling i liturgisaker 
Kapittel 1 
 
§ 1 Formål og virkeområde 
Formålet med disse reglene er å sikre god behandling av liturgisaker som skal vedtas 
av Kirkemøtet eller Kirkerådet. Reglene gjelder ikke for arbeidet med samiske 
liturgisaker og liturgier på tegnspråk. Biskopen har myndighet til å godkjenne mindre 
avvik fra de gjeldende liturgiske ordningene. 
 
Kapittel 2 gjelder liturgi for hovedgudstjenesten, eventuelle liturgier for faste dager i 
kirkeåret og liturgier for dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd. 
 
Kapittel 3 gjelder for andre liturgier.  Kirkerådet avgjør i tvilstilfeller om en liturgi 
behandles etter reglene i kapittel 2 eller 3. 
 
Kapittel 4 gjelder alle liturgier som er vedtatt av Kirkemøtet eller Kirkerådet. 
 
Kapittel 2 
 
§ 2 Igangsetting av en liturgisak. Anmeldelse til Kirkemøtet 
Liturgisaker som ønskes utredet, igangsettes etter vedtak i Kirkerådet og med 
Bispemøtets tilslutning. 
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Instansene som er regnet opp i Kirkemøtets forretningsorden §§ 2-1 og 2-2, kan 
anmelde en liturgisak for behandling i Kirkemøtet, men Kirkemøtet kan bare fatte 
endelig vedtak om ordninger dersom saken er forberedt i henhold til reglene her. 
 
§ 3 Utredning 
Nemnd for gudstjenesteliv (NFG) er Kirkerådets fagnemnd for liturgisaker og 
rapporterer til Kirkerådet. 
 
NFG utreder liturgisaker og utarbeider forslag til liturgiske ordninger. 
 
Konsekvenser av forslagene skal utredes, blant annet skal økonomiske konsekvenser 
tallfestes så langt det er mulig. 
 
NFG kan, i samråd med Kirkerådet, oppnevne arbeidsgrupper til å arbeide med 
delspørsmål eller enkeltsaker. 
 
§ 4 Høring 
NFGs forslag til liturgi sendes Bispemøtet til uttalelse før Kirkerådet sender saken på 
høring til biskopene og de teologiske fakultetene. 
 
Saken skal også sendes til bispedømmerådene og andre instanser som den enkelte 
sak gjør det naturlig å høre. Ved mindre liturgiske endringer kan slik høring utelates. 
Høringsfristen skal normalt være tre måneder, og ikke mindre enn seks uker. 
 
§ 5 Behandling i Kirkerådet og i Bispemøtet 
Kirkerådet behandler saken på nytt på bakgrunn av høringsprosessen og oversender 
saken deretter til Bispemøtet. 
 
På bakgrunn av Bispemøtets uttalelse forbereder Kirkerådet saken til behandling i 
Kirkemøtet. Dersom Kirkerådet i saksforberedelsen til Kirkemøtet endrer sitt forslag 
vesentlig fra Bispemøtets tilråding, skal saken sendes Bispemøtet til ny uttalelse. 
 
§ 6 Behandling i Kirkemøtet 
Kirkemøtet fatter vedtak i saken i henhold til kirkeordningen § 28. 
 
Kapittel 3  
 
§ 7 Igangsetting av en liturgisak 
Liturgisaker som ønskes utredet, igangsettes etter vedtak i Bispemøtet og Kirkerådet. 
 
§ 8 Utredning 
Nemnd for gudstjenesteliv utarbeider forslag til liturgi. 
 
§ 9 Behandling i Bispemøtet 
Bispemøtet behandler forslaget og gjør eventuelle endringer. 
 
§ 10 Høring 
Etter Bispemøtets behandling sendes saken på høring. Ved mindre liturgiske 
endringer kan høring utelates. Høringsfristen skal normalt være tre måneder, og ikke 
mindre enn seks uker. 
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§ 11 Behandling i Bispemøtet 
Bispemøtet behandler saken på nytt på bakgrunn av høringsprosessen og oversender 
saken deretter til Kirkerådet. 
 
§ 12 Behandling i Kirkerådet 
Kirkerådet behandler saken i henhold til kirkeordningen § 30.  
 
Kapittel 4 
 
§ 13 Liturgiske forsøkssaker 
Kirkerådet kan gi nærmere regler for liturgiske forsøkssaker. 
Kirkerådet skal orientere Kirkemøtet om vedtak som er gjort i liturgiske forsøkssaker. 
Etter forsøksperioden tar Kirkerådet stilling til om det skal igangsettes liturgisak. 
 
§ 14 Publisering 
Liturgiske ordninger skal publiseres på en hensiktsmessig måte og så raskt som 
mulig. 
 
§ 15 Utfyllende bestemmelser 
Kirkerådet kan gi utfyllende bestemmelser. 
 
Reglene trer i kraft straks og erstatter Regler for saksbehandling i liturgisaker, 
vedtatt av Kirkemøtet 2004 og endret i 2018. 
 
Møtebehandling i Kirkerådet 31.05.2022: 

 
Votering 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Kirkerådets vedtak  

Kirkerådet sender følgende forslag til regler på høring: 
 
Regler for saksbehandling i liturgisaker 
Kapittel 1 
 
§ 1 Formål og virkeområde 
Formålet med disse reglene er å sikre god behandling av liturgisaker som skal vedtas 
av Kirkemøtet eller Kirkerådet. Reglene gjelder ikke for arbeidet med samiske 
liturgisaker og liturgier på tegnspråk. Biskopen har myndighet til å godkjenne mindre 
avvik fra de gjeldende liturgiske ordningene. 
 
Kapittel 2 gjelder liturgi for hovedgudstjenesten, eventuelle liturgier for faste dager i 
kirkeåret og liturgier for dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd. 
 
Kapittel 3 gjelder for andre liturgier.  Kirkerådet avgjør i tvilstilfeller om en liturgi 
behandles etter reglene i kapittel 2 eller 3. 
 
Kapittel 4 gjelder alle liturgier som er vedtatt av Kirkemøtet eller Kirkerådet. 
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Kapittel 2 
 
§ 2 Igangsetting av en liturgisak. Anmeldelse til Kirkemøtet 
Liturgisaker som ønskes utredet, igangsettes etter vedtak i Kirkerådet og med 
Bispemøtets tilslutning. 
 
Instansene som er regnet opp i Kirkemøtets forretningsorden §§ 2-1 og 2-2, kan 
anmelde en liturgisak for behandling i Kirkemøtet, men Kirkemøtet kan bare fatte 
endelig vedtak om ordninger dersom saken er forberedt i henhold til reglene her. 
 
§ 3 Utredning 
Nemnd for gudstjenesteliv (NFG) er Kirkerådets fagnemnd for liturgisaker og 
rapporterer til Kirkerådet. 
 
NFG utreder liturgisaker og utarbeider forslag til liturgiske ordninger. 
 
Konsekvenser av forslagene skal utredes, blant annet skal økonomiske konsekvenser 
tallfestes så langt det er mulig. 
 
NFG kan, i samråd med Kirkerådet, oppnevne arbeidsgrupper til å arbeide med 
delspørsmål eller enkeltsaker. 
 
§ 4 Høring 
NFGs forslag til liturgi sendes Bispemøtet til uttalelse før Kirkerådet sender saken på 
høring til biskopene og de teologiske fakultetene. 
 
Saken skal også sendes til bispedømmerådene og andre instanser som den enkelte 
sak gjør det naturlig å høre. Ved mindre liturgiske endringer kan slik høring utelates. 
Høringsfristen skal normalt være tre måneder, og ikke mindre enn seks uker. 
 
§ 5 Behandling i Kirkerådet og i Bispemøtet 
Kirkerådet behandler saken på nytt på bakgrunn av høringsprosessen og oversender 
saken deretter til Bispemøtet. 
 
På bakgrunn av Bispemøtets uttalelse forbereder Kirkerådet saken til behandling i 
Kirkemøtet. Dersom Kirkerådet i saksforberedelsen til Kirkemøtet endrer sitt forslag 
vesentlig fra Bispemøtets tilråding, skal saken sendes Bispemøtet til ny uttalelse. 
 
§ 6 Behandling i Kirkemøtet 
Kirkemøtet fatter vedtak i saken i henhold til kirkeordningen § 28. 
 
Kapittel 3  
 
§ 7 Igangsetting av en liturgisak 
Liturgisaker som ønskes utredet, igangsettes etter vedtak i Bispemøtet og Kirkerådet. 
 
§ 8 Utredning 
Nemnd for gudstjenesteliv utarbeider forslag til liturgi. 
 
§ 9 Behandling i Bispemøtet 
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Bispemøtet behandler forslaget og gjør eventuelle endringer. 
 
§ 10 Høring 
Etter Bispemøtets behandling sendes saken på høring. Ved mindre liturgiske 
endringer kan høring utelates. Høringsfristen skal normalt være tre måneder, og ikke 
mindre enn seks uker. 
 
§ 11 Behandling i Bispemøtet 
Bispemøtet behandler saken på nytt på bakgrunn av høringsprosessen og oversender 
saken deretter til Kirkerådet. 
 
§ 12 Behandling i Kirkerådet 
Kirkerådet behandler saken i henhold til kirkeordningen § 30.  
 
Kapittel 4 
 
§ 13 Liturgiske forsøkssaker 
Kirkerådet kan gi nærmere regler for liturgiske forsøkssaker. 
Kirkerådet skal orientere Kirkemøtet om vedtak som er gjort i liturgiske forsøkssaker. 
Etter forsøksperioden tar Kirkerådet stilling til om det skal igangsettes liturgisak. 
 
§ 14 Publisering 
Liturgiske ordninger skal publiseres på en hensiktsmessig måte og så raskt som 
mulig. 
 
§ 15 Utfyllende bestemmelser 
Kirkerådet kan gi utfyllende bestemmelser. 
 
Reglene trer i kraft straks og erstatter Regler for saksbehandling i liturgisaker, 
vedtatt av Kirkemøtet 2004 og endret i 2018. 
 

 

 

 

54/22 Mandat for ekstern evaluering av kontrollordninger 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kirkerådet 30.05.2022 54/22 

 
 
 
 

Sammendrag 
Kirkemøtet i 2016 vedtok, som et ledd i forberedelsene til skillet mellom kirke og stat, 
at det skulle etableres et kontrollutvalg for Den norske kirke og fastsatte regler for 
utvalgets arbeid. I 2017 i det første Kirkemøtet etter at skillet var gjennomført, ble 
kontrollutvalget oppnevnt. I samme Kirkemøte ble det i sak 13/17 «Kontrollutvalg og 
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etablering av internrevisjon 2017» vedtatt at det også skulle etableres internrevisjon. 
I komitemerknad 2 til denne saken påpekte Kirkemøtekomiteen at ordning med 
internrevisjon evalueres etter tre år, og sees i sammenheng med resten av 
kontrollregimet. Mandat for evalueringen legges frem for Kirkerådet for vedtak. 
 
Kontrollutvalget behandlet saken om mandat for en ekstern evaluering av 
kontrollordninger 11. mai og fattet følgende vedtak:  

 
Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslaget til mandat for en ekstern 
evaluering av kontrollordningene i Den norske kirke. 

 
 

Forslag til vedtak 
 
Kirkerådet vedtar følgende mandat for ekstern evaluering av kontrollordninger i Den 
norske kirke: 
 
Formål  
Det skal gjennomføres en uavhengig og ekstern vurdering av de samlede 
kontrollordninger for rettssubjektet Den norske kirke og gis eventuelle anbefalinger til 
endringer i roller og ansvar, ut fra beste praksis. Dette inkluderer intern revisjon, 
kontrollutvalget, direktørens ansvar for intern kontroll og ekstern revisor. Det skal ses 
både på Kirkerådets og bispedømmenes virksomhet. 
 
Temaer og problemstillinger  
Det kartlegges roller og ansvar for ulike kontrollaktører. Rolle og ansvar for 
internrevisjonen, kontrollutvalget, Kirkerådet og ekstern revisor gjennomgås.  Aksen 
fra Kirkemøte til Kirkeråd og til kontrollutvalg og internrevisjon vurderes. Finnes det 
overlappende kontrollområder eller er det etablert en minimumskontroll? Foretas 
tilstrekkelig koordinering mellom overordnede kontrollprosesser? Er det ønskelig å 
forenkle kontrollprosesser? Hva slags kontrollordninger har kirken, og hvilke 
ordninger bør kirken ha?  
 
Instruks for internrevisjon og regler for kontrollutvalget og Kirkerådet bør ses på. Det 
bør ses på om direktørens internkontroll i enkelte prosesser er effektiv og 
hensiktsmessig. Styringsprosesser for Kirkeråd og direktør samt internrevisjon 
gjennomgås. Styringsprosesser i bispedømmeråd og stiftsdirektør kan ses på i 1-2 
bispedømmer. Er styringsredskap hensiktsmessig etablert mellom Kirkerådets 
sekretariat og bispedømmer? Det gis tilskudd til bl.a. trosopplæring og diakoni som 
følges opp av bispedømmene. Er kontrollprosesser effektive og hensiktsmessige? Er 
det samsvar mellom rolle og ansvar for folkevalgte i bispedømmeråd, Kirkeråd og 
kontrollutvalg? Er det på plass hensiktsmessige kontrollmekanismer? Gis det 
tilstrekkelig opplæring? 
 
Kontrollutvalgets rolle og ansvar er bygget opp etter mal for kontrollutvalget i en 
kommune. Innen offentlig forvaltning og andre organisasjoner finnes det løsninger 
med revisjonskomite eller revisjonsutvalg. Hva er den beste løsningen for Den norske 
kirke?   
 
Møtebehandling i Kirkerådet 30.05.2022: 
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Votering 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Kirkerådets vedtak  

Kirkerådet vedtar følgende mandat for ekstern evaluering av kontrollordninger i Den 
norske kirke: 
 
Formål  
Det skal gjennomføres en uavhengig og ekstern vurdering av de samlede 
kontrollordninger for rettssubjektet Den norske kirke og gis eventuelle anbefalinger til 
endringer i roller og ansvar, ut fra beste praksis. Dette inkluderer intern revisjon, 
kontrollutvalget, direktørens ansvar for intern kontroll og ekstern revisor. Det skal ses 
både på Kirkerådets og bispedømmenes virksomhet. 
 
Temaer og problemstillinger  
Det kartlegges roller og ansvar for ulike kontrollaktører. Rolle og ansvar for 
internrevisjonen, kontrollutvalget, Kirkerådet og ekstern revisor gjennomgås.  Aksen 
fra Kirkemøte til Kirkeråd og til kontrollutvalg og internrevisjon vurderes. Finnes det 
overlappende kontrollområder eller er det etablert en minimumskontroll? Foretas 
tilstrekkelig koordinering mellom overordnede kontrollprosesser? Er det ønskelig å 
forenkle kontrollprosesser? Hva slags kontrollordninger har kirken, og hvilke 
ordninger bør kirken ha?  
 
Instruks for internrevisjon og regler for kontrollutvalget og Kirkerådet bør ses på. Det 
bør ses på om direktørens internkontroll i enkelte prosesser er effektiv og 
hensiktsmessig. Styringsprosesser for Kirkeråd og direktør samt internrevisjon 
gjennomgås. Styringsprosesser i bispedømmeråd og stiftsdirektør kan ses på i 1-2 
bispedømmer. Er styringsredskap hensiktsmessig etablert mellom Kirkerådets 
sekretariat og bispedømmer? Det gis tilskudd til bl.a. trosopplæring og diakoni som 
følges opp av bispedømmene. Er kontrollprosesser effektive og hensiktsmessige? Er 
det samsvar mellom rolle og ansvar for folkevalgte i bispedømmeråd, Kirkeråd og 
kontrollutvalg? Er det på plass hensiktsmessige kontrollmekanismer? Gis det 
tilstrekkelig opplæring? 
 
Kontrollutvalgets rolle og ansvar er bygget opp etter mal for kontrollutvalget i en 
kommune. Innen offentlig forvaltning og andre organisasjoner finnes det løsninger 
med revisjonskomite eller revisjonsutvalg. Hva er den beste løsningen for Den norske 
kirke? 
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Sammendrag 
 
Den 13. generalforsamlingen til Det lutherske verdensforbund (LVF) finner sted i 
Krakow, Polen, 13.-19. september 2023. Den norske kirke kan sende seks delegater i 
henhold til kriterier fra LVF. Til sammen vil det være 355 delegater fra de 148 
medlemskirkene. I tillegg vil det være rådgivere, gjester og personer i andre 
kategorier til stede, men uten stemmerett.  
 
Delegater 
I brev av 1. mars (vedlagt) redegjør generalsekretær Anne Burghardt for kriteriene for 
nominasjoner i medlemskirkene. Disse er forankret i LVFs statutter, antall 
medlemmer i kirkesamfunnene, balanse mellom regionene samt fordeling på kjønn 
og alder. Ved en delegasjon på seks bes Den norske kirke å sørge for at kvotene 40 % 
menn, 40 % kvinner og 20 % ungdom (mellom 18-30 år på tiden generalforsamlingen 
finner sted). Det vises også til at delegatene ikke skal være i slekt, og at ungdom(mer) 
som er en del av Global Young Reformers Network, gjerne kan nomineres som del av 
delegasjonen. Disse er vi i ferd med å nyrekruttere nå. En utfordring er at med seks 
delegater vil prosentandelen gå under 20 % med bare én ungdom, med to vil 
prosentandelen være 33 %. 
 
Det er naturlig at MKRs leder er en del av delegasjonen, samt Kirkerådets leder eller 
en annen folkevalgt fra Kirkerådet, en biskop, minst en ungdom og en 
urfolkrepresentant. Delegasjonen bør avspeile et kirkefaglig mangfold og ha en 
balanse mellom lek og geistlig. Det bør også tilstrebes en viss geografisk spredning. 
Det bør være et mål med 50-50 kjønnsbalanse. 
 
Ut fra disse kriteriene og hensynene vedtok Mellomkirkelig råd på sitt møte 10.-11. 
mai å foreslå følgende delegater: 
 

1. Kristine Sandmæl, Mellomkirkelig råds leder     
 (vara: Kjetil Drangsholt, MKRs nestleder) 
 

2. Leder eller et annet folkevalgt medlem av Kirkerådet  
 (vara: Et folkevalgt medlem av KR)  
 
3. En biskop med vara (foreslås av Bispemøtet i mai)     
  
4. Nora Antonsen, leder av Den norske kirkes ungdomsutvalg (ungdom)  
 (vara: Thomas Raadin Iversen, nestleder av DnkU) 
    
5. Samisk representant: Are Markku Tjihkkom (urfolk, ungdom) 
 (vara: Fastsettes av Samisk kirkeråd) 
 
6. Tron Fagermoen, leder av Teologisk nemnd  
 (vara: Avklares: Person med akademisk og diakonalfaglig kompetanse) 
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Etter MKRs møte har Bispemøtet avklart at preses Olav Fykse Tveit foreslås som 
delegat, med biskop Kari Mangrud Alvsvåg som vara. Det er også avklart at 
kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum foreslås som delegat med nesteleder i 
Kirkerådet, Karin-Elin Berg, som vara. 
 
Det er kun delegatene (ikke vara) som skal meldes inn til LVF innen 31. mai. Pr. i dag 
er det ikke avklart hvem som blir vara til delegat nr. 5 og 6, men dette kan avklares på 
et senere tidspunkt. 
 
 
LVFs råd 
Den norske kirke skal også nominere én kandidat til LVFs råd. Rådet består av 48 
medlemmer samt presidenten og to komitéledere. I perioden fram til neste 
generalforsamling er Den norske kirkes rådsmedlemmer Kjetil Drangsholt og Jacob 
Breda Antonsen. Antonsen ble «overtatt» fra Frikirken etter at han skiftet kirke-
samfunn. Han hadde en ungdomsplass, som de nordiske kirkene har på omgang. 
 
Fristen for å avgjøre Den norske kirkes kandidat til det nye rådet er senere, men vi 
må sikre at flere av delegatene kan være aktuelle for rådet. Erfaringsmessig er det 
viktig å ha flere kandidater til rådet, da sammensetningen i Norden også må fylle 
visse kriterier, og det vil måtte bli en viss «forhandling» om Nordens samlede gruppe 
av rådsmedlemmer.  
 
Presidenter 
LVFs visepresident for Norden velges av rådet blant de nye rådsmedlemmene. Helga 
Haugland Byfuglien hadde dette vervet før nåværende Antje Jackelén. Det er derfor 
ikke naturlig at Den norske kirke, men enten Danmark eller Island, får denne 
posisjonen nå. 
 
 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
Kirkerådet oppnevner følgende personer til delegater til LVFs generalforsamling 
2023: 
 

1. Kristine Sandmæl, Mellomkirkelig råds leder     
 (vara: Kjetil Drangsholt, Mellomkirkelig råds nestleder) 
 

2. Kristin Gunleiksrud Raaum, Kirkerådets leder 
 (vara: Karin-Elin Berg, Kirkerådets nestleder)  
 
3. Preses Olav Fykse Tveit  
 (vara: Biskop Kari Mangrud Alvsvåg)  
    
4. Nora Antonsen, leder av Den norske kirkes ungdomsutvalg (ungdom)  
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 (vara: Thomas Raadin Iversen, nestleder av Den norske kirkes 
 ungdomsutvalg) 
    
5. Are Markku Tjihkkom, samisk representant (urfolk, ungdom) 
  (vara: avklares senere i samråd med Samisk Kirkeråd) 
 
6. Tron Fagermoen, leder av Teologisk nemnd  
 (vara: avklares senere i samråd med MKR/AU) 

 
Møtebehandling i Kirkerådet 30.05.2022: 

 
Votering 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Kirkerådets vedtak  

Kirkerådet oppnevner følgende personer til delegater til LVFs generalforsamling 
2023: 
 
1. Kristine Sandmæl, Mellomkirkelig råds leder     
 (vara: Kjetil Drangsholt, Mellomkirkelig råds nestleder) 
 

2. Kristin Gunleiksrud Raaum, Kirkerådets leder 
 (vara: Karin-Elin Berg, Kirkerådets nestleder)  
 
3. Preses Olav Fykse Tveit  
 (vara: Biskop Kari Mangrud Alvsvåg)  
    
4. Nora Antonsen, leder av Den norske kirkes ungdomsutvalg (ungdom)  
 (vara: Thomas Raadin Iversen, nestleder av Den norske kirkes 
 ungdomsutvalg) 
    
5. Are Markku Tjihkkom, samisk representant (urfolk, ungdom) 
  (vara: avklares senere i samråd med Samisk Kirkeråd) 
 
6. Tron Fagermoen, leder av Teologisk nemnd  
 (vara: avklares senere i samråd med MKR/AU) 
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Sammendrag 
Tilleggsgavefondet (TGF) består av midler som ble samlet inn av lutherske kirker i 
USA etter 2. verdenskrig til kirkelig gjenreisning i Finnmark og Nord-Troms. 
Tilleggsgaven ble reservert for «åndelig gjenreising» i Den norske kirke, men da 
gaven ble gitt, ble den spesielle referansen til Finnmark og Nord-Troms utelatt slik at 
midlene kunne anvendes til tiltak av «pioneraktig karakter» i hele Den norske kirke.  
 
Grunnkapitalen var på om lag 2,4 mill kr da gaven ble gitt rett etter 2. verdenskrig. Pr 
31.12.2021 har fondet samlet verdi på om lag 6,3 mill kroner. Frem til 2014 ble det 
utlyst midler årlig på mellom kr 250 000 og kr 400 000. Prosjektene som har fått 
støtte har i hovedsak mottatt mellom kr 50 000 og kr 100 000. Avkastningen av 
fondets midler er gitt som tilskudd til ulike tiltak i samsvar med fondet formål. En 
rekke prosjekter er gjennom årene muliggjort med støtten fra TGF, men siste vedtak 
om utbetaling av midler til tiltak ble gjort i 2014 og siste utbetaling ble gjort i 2017. 
 
Arbeidet med søknadsbehandling, oppfølging og rapportering av tilskudd fra fondet 
har imidlertid krevd mye administrativt arbeid fra fondets styre, Kirkerådet og den 
enkelte tilskuddsmottaker. Det ble derfor i 2018 besluttet å prøve å avvikle fondet. 
 
Det har ikke vært mulig å vinne frem juridisk for å avvikle fondet. Styre i TGF har 
sittet en lengre periode, der den siste perioden ble forlenget med mål om å avvikle 
fondet. Siden dette ikke er mulig, fremmes det nå en sak om et nytt styre for TGF. 
Styrets mandat vil være å bygge ned egenkapitalen i fondet med formål om på denne 
måten å avvikle stiftelsen. 
 

Forslag til vedtak 
 

1. Kirkerådet oppnevner følgende styre for Tilleggsgavefondet: 
Fra Kirkerådet: Karl Johan Kirkebø og Gunn Schärer. Varamedlem Jan 
Christian Kielland 
Fra Bispemøtet: Olav Fykse Tveit og Elise Sandnes. Varamedlem Sven 
Thore Kloster  

2. Styrets mandat er å bygge ned egenkapitalen i stiftelsen. Tilskuddene skal gis i tråd 
med statuttene for stiftelsen. 

 
Møtebehandling i Kirkerådet 31.05.2022: 

 
Votering 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Kirkerådets vedtak  

1. Kirkerådet oppnevner følgende styre for Tilleggsgavefondet: 
Fra Kirkerådet: Karl Johan Kirkebø og Gunn Schärer. Varamedlem Jan 
Christian Kielland 
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Fra Bispemøtet: Olav Fykse Tveit og Elise Sandnes. Varamedlem Sven 
Thore Kloster  

2. Styrets mandat er å bygge ned egenkapitalen i stiftelsen. Tilskuddene skal gis i tråd 
med statuttene for stiftelsen. 
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Sammendrag 
I henhold til regler for Den norske kirkes kontrollutvalg § 2, siste ledd skal utvalget 
årlig rapportere resultatene av sitt arbeid til Kirkemøtet, etter at disse først har vært 
forelagt Kirkerådet til uttalelse.  
 
Kontrollutvalgets melding til Kirkemøtet vedrørende forvaltningsrevisjon, budsjett mv. 
går til ordinær komitébehandling i Kirkemøtet, mens kontrollutvalgets rapport til 
Kirkemøtet fremlegges i plenum av kontrollutvalgets leder. 
 

Forslag til vedtak 
 
Kirkerådet tar Kontrollutvalgets rapport og Kontrollutvalgets melding til Kirkemøtet til 
orientering og oversender dem til Kirkemøtet til behandling. 
 
Møtebehandling i Kirkerådet 31.05.2022: 

 
Votering 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Kirkerådets vedtak  

Kirkerådet tar Kontrollutvalgets rapport og Kontrollutvalgets melding til Kirkemøtet til 
orientering og oversender dem til Kirkemøtet til behandling. 
 

 

 

 



 51  

58/22 Strømming av Kirkerådets møter 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kirkerådet 30.05.2022 58/22 

 
 
 
 

Sammendrag 
Kirkerådet har ikke tidligere formelt tatt stilling til kringkasting av Kirkerådets møter, 
og gjennom Covid-19-pandemien har sekretariatet løst spørsmål knyttet til dette i 
dialog med rådsleder. Når Kirkerådet nå har gått over i mer ordinær 
møtegjennomføring uten smitteverntiltak er det ønskelig at Kirkerådet fastsetter 
hvilken adgang publikum skal ha til å følge rådets forhandlinger digitalt. 
 

Forslag til vedtak 
 
De delene av Kirkerådets forhandlinger som går for åpne dører strømmes på 
Kirkerådets nettsider. 
 
Møtebehandling i Kirkerådet 30.05.2022: 

 
Møtebehandling 

Forslag 1: Kristin Gunleiksrud Raaum fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
«Opptak fra møtene er tilgjengelig i etterkant.» 

 
 
Votering 

Forslag 1: 14 stemmer for. 

 
 
Kirkerådets vedtak  

De delene av Kirkerådets forhandlinger som går for åpne dører strømmes på 
Kirkerådets nettsider i tråd med alternativ 3. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Opptak fra møtene er tilgjengelig i etterkant 
 
Vedtatt med 14 stemmer. 
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