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Sammendrag 
Kirkemøtet har i perioden 2019 – 2022 behandlet 79 saker. Ikke alle sakene trenger 
oppfølging av Kirkerådet i etterkant. Det gjelder saker som innkalling og 
godkjenning av saksliste, Kontrollutvalgets rapport og valg. Vedlagt følger en 
oversikt over hvordan Kirkerådet har fulgt opp sakene som krever oppfølging.  
 
 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering 
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Saksorientering 
 

Bakgrunn 
Kontrollutvalget legger hvert år frem en rapport til Kirkemøtet om hvordan de mener 
Kirkerådet har fulgt opp vedtakene fra Kirkemøtet forrige år. Nå er det gått ca 6 
måneder fra Kirkemøtet i 2022. Den vedlagte oversikten viser status for sakene pr 
dags dato. Kirkemøtet behandler forskjellige type saker. Regelsaker er enkelt å se 
hvordan er fulgt opp. Der er det snakk om å legge ut eller endre tekster i Lovdata og 
/eller lovsamlingen på kirken.no. Når det gjelder plansaker er det vanskeligere å si 
når de er fullført. For å kunne kvittere ut saker har Kirkerådet fra 2021 vedtatt 
handlingsplaner og strategier for en avgrenset periode (3 år), og lagt inn evaluering 
når perioden er ute. I oversikten er disse sakene merket med i henhold til plan om 
det er utarbeidet handlingsplan. Når Kirkerådet får saken tilbake etter tre år, kan 
rådet vurdere hvordan saken skal følges opp videre, og eventuelt kvittere den ut. 
Kirkerådet får forelagt en rullerende oversikt for de siste fire årene for å kunne følge 
utviklingen i sakene. 
 
Der det har skjedd endringer i oppfølging av saker fra sist rapportering (for årene 
2019-2021), er dette merket med kursiv i statusfeltet. De sakene som er fulgt opp 
med rådsbehandling vises det til saksnummer. 
 
 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Denne sakne har ingen økonomiske eller administrative 
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