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Kirkerådets oppfølging av Kirkemøtets vedtak i 2019-2022

2019 Statu s

K M 3/19 Val og oppn evn in gar
Det eneste valget som trenger oppfølging etter
Kirkemøtet er KM 3.5/19 Val av nominasjonskomi té
for KM 2020-2024. Brev til komi teen sendt i april
2019. Nominasjonskomiteen har star tet si tt arbeid og
vil legge frem for Kirkemøtet 2020 sine forslag til
valg.

Fu l l før t

K M 5/19 Ju ster in g av or dn in g for
h ovedgu dst jen esten og alm in n el i ge
bestem m elser
Den juster te li turgien med vedtatte bønner ligger på
kirken.no og det arbeides med å gi ut nye li turgiske
bøker. Disse er ventet ca 1. mai 2020. Kirkerådet
vedtok i sak KR 39/19 at juster t ordning for
hovedgudst jenesten skal være innført i alle
menigheter innen 1. søndag i advent 2020. Denne
fristen er utsatt til 1.pinsedag 2021 på grunn av
koronapandemien.

Nye li tur giske bøker er utgi tt.

Fu l l før t

K M 6 /19 K i r k eor dn in g for D en n or sk e
k i r k e
Kirkeordningen ble vedtatt med forbehold om at
kirkeloven oppheves og erstattes med ny
trossamfunnslov der Kirkemøtet gis h jemmel ti l å
treffe slike vedtak. Ny trossamfunnslov trådte i kraft
1.1.2021, og det samme gjorde der for
kirkeordningen fr a samme tid

Kirkemøtet ba også Kirkerådet om så snar t som
mulig i kommende kirkemøteperiode å fremme
forslag om fremtidig arbeidsgi verorganisering og
øvrige kirkeordning (punkt 5). Et utvalg la fr em sin
r appor t Samhandling i en selvstendig folkekirke –
ny kirkelig or ganiser ing i mar s 2021. På bakgrunn
av en omfattende høringspr osess, behandlet
Kirkemøtet i 2022 et pr insippvedtak om kirkelig
or ganiser ing. [Kirker ådet har vedtatt en
fr emdr i ftsplan for det vider e arbeidet med kirkelig

Fu l l før t

Fu l l før t

Fu l l før t
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organisering som følger opp Kirkemøtets vedtak fra 
2023 (sak KR 103/22)]. 
 
 
I vedtakspunkt 6 og 7 ba Kirkemøtet Kirkerådet om å 
forberede saker om nytt regelverk for Mellomkirkelig 
råd og regler verk for ungdomsdemokrati. 
Kirkemøtet 2020 vedtok nytt regelverk for 
Mellomkirkelig råd og for regelverk for 
ungdomsdemokrati. 
 
KM 7/19 Regler for valg av Kirkeråd 
Kirkerådet vedtok i sak KR 41/19 delt ikrafttredelse 
av regler for valg av Kirkeråd. Forskriften trer i kraft 
1. juli 2019 med unntak av §1-1, som trer i kraft 27. 
april 2020. Kunngjort 5.4.2019 
 

Fullført 

KM 8/19 Endring av Kirkemøtets budsjett 
reglement 
Reglementet trer i kraft fra 2020. Det er tatt hensyn 
til dette i budsjettbehandlingen for året 2020.  
Det er arbeidet med å øke sammenhengen mellom 
visjon/strategi, plan, budsjett og regnskap. Gjennom 
det vil Kirkemøtets rolle i godkjenning av regnskap 
og budsjett bli styrket. Det er også utviklet 
langtidsbudsjett som vil være med på å styrke 
Kirkemøtets rolle. 
Oppdatert budsjettreglement ligger på kirken.no 
under lovsamling. 

Fullført 

KM 9/19 Forslag til nye fordelingsnøkler 
mellom bispedømmerådene for tilskudd til 
prestetjeneste 
De vedtatte fordelingsnøkler ligger i budsjett 2020 
med halv virkning og vil få full virkning fra 2021 slik 
Kirkemøtet vedtok. Det skal evalueres innen 5 år 
etter full innføring. Fordi økonomiavdelingen ser 
flere utilsiktede virkninger, er saken allerede nå sendt 
på høring.  
 
4. Kirkemøtet ber Kirkerådet om å gjennomgå 
bevilgningene til og organiseringen av 
spesialprestetjenesten inkludert Døvekirken og 
Saemien Åålmege og særskilt prestetjeneste i samiske 
områder. Ordningen med særskilte ferie- og 
permisjonsordninger som rekrutteringstiltak til 
Nord-Norge vurderes også. Kirkerådet legger frem 
forslag til kriterier for tildeling til disse formålene.  
Strategi for kirkens tjeneste i samfunnsinstitusjoner, 
som omfatter de fleste spesialprester i Den norske 
kirke, framlegges for Kirkemøtet 2023. I forlengelse 
av denne vil bevilgningen bli gjennomgått. 

 
Fullført 
 
 
 
 
 
 
I arbeid 
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Organiseringen av spesialprestetjenesten vil sees i 
sammenheng med kirkelig organisering. 
 
5. Kirkemøtet ber Kirkerådet gjennomgå ordningene 
for tilskudd til diakoni, undervisning, kirkemusikk og 
tilskudd til trosopplæring i tilskuddsgruppe 1B, med 
sikte på vedtak om samordning av regelverk og 
tildelingskriterier på Kirkemøtet i 2021. 
Kirkerådet har igangsatt arbeid med dette med sikte 
på behandling på Kirkemøtet 2024. 
 
6. Kirkemøtet ber Kirkerådet utrede kirkens 
muligheter og utfordringer i møte med økt mobilitet, 
marginalisering, sekularisering og religiøst og 
livssynsmessig mangfold, spesielt i storbyområde 
Kirkerådet inngikk i 2021 en samarbeidsavtale med 
KIFO som innebærer at KIFO blant annet skal bruke 
50 % av tilskuddet fra Kirkerådet til arbeid med en 
tilstandsrapport som lanseres i 2024. Siden 
tilstandsrapporten vil berøre forhold i vedtaket, vil 
Kirkerådet avvente denne før det vurderes om det 
skal gjøres ytterligere utredning. 
 

I arbeid 
 
 
 
 
 
 
 
I arbeid 

KM 10/19 Endringer i regelverk vedtatt av 
Kirkemøtet 
Endringen i forskrift om ordning for døvemenigheter 
og døveprest tjenesten, Skriftemål – Alminnelige 
bestemmelser, forskrift om kvalifikasjonskrav for 
tilsetting av prest, regler for valg av menighetsråd, 
bispedømmeråd og kirkemøtet (kirkevalgreglene), og 
reglene for bispedømmerådets virksomhet er 
implementert i gjeldende regelverk. Kunngjort 3. mai 
2019. 
Regler for ordning for valgmenigheter kunne ikke tre 
i kraft før kirkeloven er opphevet. Kirkerådet vedtok i 
KR 81/20 ikrafttredelse. 
 

Fullført 
 

KM 11/19 Melding om kontrollutvalgets 
arbeid  
Kirkemøtet vedtok at Kontrollutvalgets 
forvaltningsrevisjon i 2019 skulle være helse-, miljø- 
og sikkerhetsarbeid i rettssubjektet Den norske kirke. 
Denne er gjennomført i løpet av 2019. 
 

Fullført 

KM 12/19 Kirkemøtets fordeling av midler 
2020 og orientering av budsjett for 2019 
Kirkemøtets fordeling av midler er lagt til grunn for 
budsjett 2020.  
Kirkemøtet vedtok også: Kirkens møte med 
mennesker i alle livssituasjoner er avhengig av 
ansatte og frivillige. Kirkemøtet ber Kirkerådet 

Fullført 
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vurdere hvordan frivilligheten kan styrkes. (punkt 3). 
Kirkerådet vedtok i KR 18/21 Frivillighet i Den 
norske kirke og KR 19/21 Handlingsplan frivillighet 
2021-2023. 
 
KM 13/19 Nytt personalreglement for Den 
norske kirke 
Personalreglementets § 29 fastsetter at Kirkerådet 
bestemmer dato for ikrafttredelse av reglementet. 
Kirkerådet vedtok i sak KR 41/19 at reglementet trer i 
kraft 1. juli 2019. 
 

Fullført 

KM 14/19 Strategiplan for samisk kirkeliv  
Planen er blant annet fulgt opp gjennom: 

- Ressursmateriell med samiske ord og utrykk 
som menigheter kan bruke i forbindelse med 
trosopplæring og feiring av 6. februar. 

- Bidra til å øke tilgangen på salmer på samisk, 
mer konkret er det samarbeid med Svenska 
kyrkan om utgivelse av sørsamisk salmebok. 

- Støtte til Bibelselskapets oversettelse av sør- 
og lulesamiske bibler.  

- Det er startet innlesing av lydbok av Bibbal 
2019(Nordsamisk bibel) sammen med 
Bibelselskapet og KABB.  

- Tatt opp med utdanningsinstitusjonene om å 
lære studentene om samisk språk og kultur 

- Ny 4 årsbok på nordsamisk 
- Arbeidet med økt bruk av samisk på kirken.no 
- Økning i bruk av samisk i gudstjeneste, se KR 

52.6/20 
 

Kirkerådet vedtok i mai 2021 3-årig handlingsplan 
(KR 53/21). Det vil bli rapportert status til 
Kirkerådet i 2024. 
 

I henhold til plan 

KM 15/19 Endringer i Kirkemøtets 
forretningsorden 
De vedtatte endringer i Kirkemøtets forretningsorden 
er implementert og vil gjelde fra Kirkemøtet 2020. 
Kirkemøtet behandlet i 2020 (KM 13/20) sak om 
åpne og lukkede komitemøter. Kirkemøtet vedtok ar 
de fortsatt skal være lukket.  
Kirkerådet fulgte opp § 5-5 angående besøk i 
komiteer i forbindelse med forberedelse av 
Kirkemøtet, og vedtok frist for å melde seg til 
komitebesøk (KR 06/20 punkt 4). 
 

Fullført 
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KM 16/19 Uttalelse «Kirka støtter 
klimastreikende ungdom» 
Uttalelsen ble distribuert i vanlige kanaler etter 
Kirkemøtet, 3. april 2019. Den gikk ut til NTBs 
nyhetsnettverk, til kirkens egne nyhetsabonnenter og 
ble lagt i kirkens presserom, pluss at den lå på 
kirken.no. 
 

Fullført 

2020  

KM 04/20 Regler for Mellomkirkelig råd og 
tilhørende endringer i annet regelverk 
Kirkemøtet gjorde valg til rådet etter at de vedtok nye 
regler for valg. I sak KR 22/21 vedtok Kirkerådet 
nærmere regler for valg av representanten fra 
misjonsorganisasjonene til Mellomkirkelig råd. 
 

Fullført 

KM 05/20 Konfirmasjonstidens gudstjenester 
Kirkemøtet sendte saken tilbake til Kirkerådet og ba 
de vurdere enkelte endringer. Saken fremmes for 
Kirkemøtet 2021 etter at Bispemøtet også har vurdert 
forslag til endringer. 
 
Saken ble fremmet for Kirkemøtet og vedtatt i 2021 
(KM 23/21). 
 

Fullført 

KM 06/20 Kontrollutvalgets melding til 
Kirkemøtet 
Det er to av vedtakspunktene som trenger 
oppfølging: 
2. Kirkemøtet ber kontrollutvalget følge opp at 
Kirkerådet implementerer forbedret intern kontroll 
for HMS.  
3. Kirkemøtet slutter seg til kontrollutvalgets forslag 
til forvaltningsrevisjon for 2020 som har tema 
«Etterlevelse av utvalgte lover og regler». 
Oppfølging: 
Punkt 2. Etter fremlegging av rapporten i januar 
2020 ble det satt ned arbeidsgrupper for å jobbe med 
oppfølging av gitte anbefalinger. Det er foretatt en 
omfattende oppfølging og resultatet av dette arbeidet 
skal legges frem for kontrollutvalget til orientering i 
løpet av våren 2021.  
Punkt 3. Forvaltningsrevisjon av personvern og 
informasjonssikkerhet ble gjennomført høsten 2020 
og rapportert til kontrollutvalget i januarmøtet 2021.  
 

 
 
Fullført 
 
Fullført 
 

KM 07/20 Kirkemøtets fordeling av midler 
for 2021 og orientering om budsjett for 2020 
Kirkemøtet tok budsjett 2020 til orientering og 
vedtok for 2021 å beholde en lik fordeling mellom 

Fullført 
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drift og tilskudd som i 2019. Vedtaket er fulgt opp i 
Budsjett for 2021 (KR 91/20). 
 
KM o8/20 Endringer i Kirkeordningen og 
delegasjoner til Kirkerådet 
Kirkeordningen er oppdatert på Lovdata i tråd med 
Kirkemøtets vedtak. 
 

Fullført 

KM 09/20 Regler for ungdomsdemokrati i 
Den norske kirke 
Reglene for ungdomsdemokrati er oppdatert i 
Lovdata i tråd med Kirkemøtets vedtak. Jf KR 90/20 
 
Punkt 2 og 3 kom inn i vedtak som 
anmodningspunkt som ikke var tilstrekkelig utredet: 
2. Kirkemøtet ber Kirkerådet vurdere om det bør 
etableres en egen samisk ungdomsrepresentasjon på 
Kirkemøtet.  
 
Dette er innarbeidet i mandatet for utvalget som 
skal vurdere tiltak for å styrke samisk kirkeliv, jf KR 
97/22 

 
3. Kirkemøtet ber Kirkerådet vurdere hvordan et 
døvekirkelig ungdomsdemokrati best kan regelfestes 
på lik linje med samisk kirkelig ungdomsdemokrati.   
 
Døvekirkens ungdomsdemokrati tas opp etter det 
treårige forsøksprosjektet (KR 47/20) Døvekirken er 
inne i nå. 

 
 
Fullført 
 
 
 
 
 
 
 
I arbeid 
 
 
 
 
 
 
 

KM 10/20 Strategiplan 2022-2025 – 
introduksjon 
Det er arbeidet videre med strategiplanen ut fra 
samtalen på Kirkemøtet. Strategiplanen er planlagt 
fremmet for Kirkemøtet 2021 for vedtak. 
 
Strategiplan fremmet for og vedtatt på Kirkemøtet 
2021 (KM 22/21). 
 

Fullført 

KM  11/20 Pensjonsleverandør frå 2021 for 
tilsette i Den norske kyrkja (rettssubjektet) 
Kirkemøtet ga Kirkerådet fullmakt til å følge opp 
saken. 
Kirkerådet jobber med en rekke spørsmål vedr 
pensjon, hvorav kartlegging av fordeler med ulike 
pensjonsleverandører er ett av spørsmålene. Vi har 
medlemskap i SPK ut 2022. 
 
 

I arbeid 
 
 Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet 
har godkjent forlengelse ut 
2024. 
 

KM 12/20 Endringer i regler for Den norske 
kirkes kontrollutvalg 

Fullført 
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Valget av nytt kontrollutvalg ble valgt etter de nye 
reglene. Regler for Den norske kirkes kontrollutvalg 
er oppdatert på kirken.no i tråd med Kirkemøtets 
vedtak. 
 
KM 13/20 Komitémøte i Kyrkjemøtet 
(Kirkemøtets forretningsorden)  
Kirkemøtet vedtok å ikke gjøre endring i Kirkemøtets 
forretningsorden. 
 

Fullført 

KM 14/20 Støtte til nomineringsgrupper som 
har medlemmer i Kirkemøtet 
Saken ble trukket. Saken fremmes på nytt på 
Kirkemøtet i 2021 (jf KR 82/20). 
 
Saken ble fremmet og regler vedtatt på Kirkemøtet 
2021 (jf KM 18/21). 
 

Fullført 

KM 15/20 Forskrifter for regler for valg av 
Kirkerådet (varamedlemmer for prester) 
Fra ny trossamfunnslov trådte i kraft 1.1.2021 trådte 
nye regler for valg av varamedlemmer for prester til 
Kirkerådet i kraft. Det er ikke lenger personlige 
varaer for prester. Valget på Kirkemøtet tok høyde for 
endringen. Lovdata er oppdatert i tråd med vedtaket. 
 

Fullført 

KM 16/20 Endring av Kirkemøtets 
budsjettreglement 
Kirkemøtet vedtok noen endringer i Kirkemøtets 
budsjettreglement. Budsjettreglementet er oppdatert 
på kirken.no (Kirkemøtets budsjettreglement fra 
2021). 
 

Fullført 

KM 17/20 Endring i Kirkemøtets 
forretningsorden og forslag til 
behandlingsform for Kirkemøtet 2020 
Kirkemøtets forretningsorden er på kirken.no 
oppdatert i tråd med Kirkemøtets vedtak. 
 

Fullført 

KM 18/20 Revisjon av Plan for diakoni i Den 
norske kirke – delegasjon av myndighet til 
Kirkerådet 
Kirkemøtet bemyndiget Kirkerådet i etterkant å 
godkjenne plan for diakoni. Ikke noe mer å følge opp. 
Jf KR 68/20 
 

Fullført 

10. mars 2021  

KM 01/21 Godkjenning av særskilt behandling 
med skriftlig saksbehandling etter 

Fullført 
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Kirkemøtets forretningsorden § 4-1 femte 
ledd 
 

Kirkemøtet godkjente å behandle sak KM 02/22 og 
KM 03/22 ved skriftlig saksbehandling. 
 
KM 02/21 Mindre endring av kirkeordningen 
§ 13 (fjernmøte i menighetsmøte) 
 
På grunn av koronasituasjonen er det behov for å 
åpne for fjernmøte i særskilte tilfeller også for 
menighetsmøtet. 
 
Kirkeordningen er oppdatert på Lovdata. 
 

Fullført 

KM 03/21 endringer i reglene om formene for 
menighetsmøtets virksomhet 
 
Endring i § 1 0g 5 i forskrift om regler om formene 
for menighetsmøtets virksomhet i tråd med vedtaket 
i  
KM 02/21.  
 
Forskriften er oppdatert på Lovdata. 
 

Fullført 

11.-16. november 2021  

KM 04/21 Godkjenning av innkalling og 
saksliste - konstituering 

Ingen oppfølging 

KM 05/21 Rapport fra Den norske kirkes 
kontrollutvalg 

Ingen oppfølging 

KM 06/21 Valg 

1. Valg av dirigentskap for møtet 

2. Valg av tellekorps 

3. Supplerende fordeling av 

medlemmer på Kirkemøtets 

komiteer 

 

Ingen oppfølging 

KM 07/21 Orienteringssaker 

1. Årsrapport for Den norske kirke 

2019 og 2020 

2. Årsrapport Bispemøtet 2019 og 

2020 

3. Protokoll fra UKM 2019 og 2020 

4. Årsmelding fra Døvekirken 2019 

og 2020 

Ingen oppfølging 
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5. Årsmelding fra 

Sjømannskirken/Norsk kirke i 

utlandet 2019 og 2020 

KM 08/21 Kirkemøtets fordeling av midler 
2022 og budsjett 2021 
 
Kirkemøtets vedtak lå til grunn for Kirkerådets 
fordeling av budsjett 2022 i sak KR 111/21. 
 

Fullført 

KM 09/21 Den norske kirkes globale oppdrag 

Saken følges opp gjennom: 

 Handlingsplan 2022-2024, vedtatt av 
Kirkerådet i sak KR 08/22 

 Arbeid i SMM-rådet med 
grunnlagsdokumenter og planer for SMM 

 Samarbeidsavtalen med Kirkens Nødhjelp 

 Egne saker til MKR og KM i forbindelse med 
de økumeniske generalforsamlingene 

 

I henhold til plan 

KM 10/21 Kirkevalget – overordnede 

problemstillinger 

Kirkemøtets vedtak og føringer innarbeides i det 
videre arbeidet med regler for Kirkevalget i 2023.  
 
Kirkerådet behandlet forslag til høringer om 
kirkelige valgregler og tilhørende endringer 
kirkeordningen i februar 2022 (KR14/22) og vedtok 
å sende på høring med høringsfrist 20. april 2022. 
 
De kirkelige valgreglene var oppe til behandling på 
Kirkemøtet 2022. Se KM 11/22 Kirkelige valgregler 
og tilhørende endringer i kirkeordningen 
 

I henhold til plan 

KM 11/21 Endringer i kirkeordningen og 

enkelte andre regelverk 

 Lovdata er oppdatert etter Kirkemøtets 

vedtak i  

Kirkeordning for Den norske kirke.  

 Forskrift om innmelding og utmelding av Den 
norske kirke og reglement for Bispemøtet er 
opphevet. 

 Regler for innmelding og utmelding av Den 
norske kirke er lagt ut i lovsamlingen på 
kirken.no. 

 Regler for bruk av liturgiske klær er 
oppdatert i lovsamlingen på kirken.no 

Fullført 
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KM 12/21 Helhetlig menighetsplan 

Etter planen skal de første pilotmenigheter ta dette i 
bruk ca 1. mars 2022 (inkluderer både verktøy og 
metode). 
 
1. mars 2022 startet 18 menigheter som 

pilotmenigheter.  Kirkerådet vedtok i sak KR 73/22 

nytt navn på helhetlig menighetsplan. Rådet vedtok 

navnet Kirka vår – samlet plan for arbeidet i soknet, 

som ble lansert i januar 2023.  

 
Fullført 

KM 13/21 Kontrollutvalgets melding til 

Kirkemøtet 

Kontrollutvalget følger opp at Kirkerådet 
implementerer forbedret intern kontroll for 
personvern og informasjonssikkerhet (Etterlevelse 
av personvern og informasjonssikkerhet i 
bispedømmene) slik Kirkemøtet vedtok. 
 

I henhold til plan 

KM 14/21 Endringer i kirkeordningens 
bestemmelser om kirkebygg m.m.  
 
Endringer i Kirkeordningens §§ 20 og 23 er 
oppdatert i Lovdata 
Kirkemøtets vedtak om forskrift om regler om 
liturgisk inventar og utstyr er oppdatert på 
Lovdata. 
 

Fullført 

KM 15/21 Mer himmel på en truet jord – 
kirkens arbeid med klima og miljø 
 
Saken følges opp gjennom: 
Kirkerådet vedtok handlingsplan på feltet for 2022-
2024 på sitt møte i februar 2022 (KR 09/21). Etter 
tre år vil Kirkerådet få rapportering på 
gjennomføringen av tiltakene 

I henhold til plan 

KM 16/21 Fjernmøter og skriftlig 
saksbehandling i kirkelige rådsorganer 
 

Fullført 
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 Forskrift om regler om formene for 
menighetsrådets og kirkelig fellesråds 
virksomhet er oppdatert på Lovdata 

 Forskrift om regler om formene for 
bispedømmerådets virksomhet er oppdatert 
på Lovdata 

 Forskrift om regler for Kirkerådets 
virksomhet er oppdatert på Lovdata 

 
KM 17/21 Rekrutteringsstrategi for Den 

norske kirke 

KR vedtok i sak KR 105/21 Rekrutteringsstrategi for 
Den norsk kirke - handlingsplan for Kirkerådet 
2022-2024. Etter tre år vil Kirkerådet få 
rapportering på gjennomføringen av tiltakene. 
 

I henhold til plan 

KM 18/21 Støtte til nomineringsgrupper som 
har medlemmer i Kirkemøtet 
 
Saken følges opp gjennom: 
Det arbeides med å utarbeide retningslinjer. Det 
antas at retningslinjer er klar til å sende de 
støtteberettigede innen 1. mars. Da vil 
støtteberettigede grupper kunne søke støtte. 
 
5. mars 2022 ble det fastsatt retningslinjer for støtte 
til nomineringsgrupper og medlemmer i Kirkemøtet. 
Det ble i etterkant delt ut støtte. 
 

Fullført 

KM 19/21 Tilkjenning av medlemskap 

Det fremmes en sak til Kirkerådet i mars -22 med 
iverksetting av vedtaket fra Kirkemøtet. 
 
Saken ble fremmet i Kirkerådet 31. mai 2022, og 
trådte i kraft umiddelbart (fra 31. mai 2022)- KR 
50/22 

 
Fullført 

KM 20/21 Det kirkelige regelverket – 
forankring og fornyelse etter kirkelovens 
opphevelse 
 

 Forskrift om bruk av kirkene er oppdatert i 
Lovdata 

 Forskrift om Den norske kirkes 
medlemsregister er oppdatert i Lovdata 

 Forskrift om regler for Den norske kirkes 
klagenemnd er oppdatert på Lovdata 

Fullført 
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 Forskrift om ordning for døvemenigheter og 
døvepresttjenesten er oppdatert på Lovdata 

 Forskrift om ordning for Saemien Åålmege er 
oppdatert på Lovdata 

 Forskrift om regler for Samisk kirkeråd er 
oppdatert på Lovdata 

 Forskrift om regler om formene for 
menighetsmøtets virksomhet er oppdatert på 
Lovdata 

 Forskrift om valg av kirkelig fellesråd er 
oppdatert på Lovdata 

 Forskrift om valg av Kirkerådet er oppdatert 
på Lovdata 

 

 Regler om nominasjon mv. ved tilsetting av 
biskop er oppdatert i Kirkerådets lovsamling 
(opphevet i Lovdata) 

 Reglement for Bispemøtets behandling av 
læreklager er oppdatert i Kirkerådets 
lovsamling (opphevet i lovdata) 

 Retningslinjer for kateketens og diakonens 
gudstjenstlige funksjoner er oppdatert i 
Kirkerådets lovsamling (opphevet i Lovdata) 

 Tjenesteordning for biskoper er oppdatert i 
Kirkerådets lovsamling (opphevet i Lovdata) 

 Tjenesteordning for proster er oppdatert i 
Kirkerådets lovsamling (opphevet i Lovdata) 

 Tjenesteordning for fengselsprester er 
oppdatert i Kirkerådets lovsamling (opphevet 
i Lovdata) 

 

 Forskrift om autorisasjon av prester i 
henhold til avtalen om Det europeiske 
økonomiske samarbeidsavtalen (EØS-
avtalen) er opphevet i Lovdata. 

 Forskrift om autorisasjon av diakoner i 
henhold til avtalen om Det europeiske 
økonomiske samarbeidsavtalen (EØS-
avtalen) er opphevet i Lovdata. 

 Forskrifter om autorisasjon av kantorer i 
henhold til avtalen om Det europeiske 
økonomiske samarbeidsavtalen (EØS-
avtalen) er opphevet i Lovdata.  

 Forskrifter om autorisasjon av kateketer i 
henhold til avtalen om Det europeiske 
økonomiske samarbeidsavtalen (EØS-
avtalen) er opphevet i Lovdata. 
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KM 21/21 Kirkelig kulturarvstrategi 

Saken følges opp gjennom:  
Kirkerådet vedtok på sitt møte i desember 2021 (KR 
108/21 Kirkelig kulturarvstrategi – handlingsplan 
for Kirkerådet). Etter tre år vil Kirkerådet få 
rapportering på gjennomføringen av tiltakene. 
 
Punkt 3: Kirkemøtet ber Kirkerådet komme tilbake 
med en sak om den immateriell kulturarv 
 
Det er planlagt å fremme sak om den immaterielle 
kulturarv til Kirkemøtet i 2024. Kirkerådet får 
saken til behandling i løpet av 2023. 
 

I henhold til plan 

KM 22/21 Strategi for Den norske kirke 
 
Saken følges opp gjennom: 
Kirkerådet vedtok i desember Årsplan for de 
sentralkirkelige råd (KR 109/21) der en så langt det 
var mulig på den korte tiden det er fra Kirkemøtet til 
Kirkerådets vedtak har innarbeidet Kirkemøtets 
vedtak. Kirkemøtets vedtatte strategiplan vil bli 
innarbeidet i kommende årsplaner. Planen har 
gyldighet til 2029. 
 

I henhold til plan 

KM 23/21 Konfirmasjonstidens gudstjenester 

Saken følges opp gjennom: 
Den vedtatte liturgien er lagt ut på kirken.no 
(https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/for-
medarbeidere/liturgier/  Det er også satt i gang 
prosess for å trykke liturgien i begrenset opplag. 
 

I henhold til plan 

KM 24/21 Kvalifikasjonskrav for kirkelige stillinger 
 
Vedtak 1-5+ 8-12:  

 Tjenesteordning med kvalifikasjonskrav for 
menighetsprester er oppdatert i Kirkerådets 
lovsamling (Forskrift om kvalifikasjonskrav 
for tilsetting som prest i Den norske kirke og 
tjenesteordning for menighetsprester er 
opphevet i Lovdata) 

 Tjenesteordning med kvalifikasjonskrav for 
kateketer er oppdatert i Kirkerådets 
lovsamling (Tjenesteordning og 
kvalifikasjonskrav for kateketer er opphevet i 
Lovdata) 

 Tjenesteordning med kvalifikasjonskrav for 
diakon er oppdatert i Kirkerådets lovsamling 

 

Fullført 

 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkirken.no%2Fnb-NO%2Fom-kirken%2Ffor-medarbeidere%2Fliturgier%2F&data=04%7C01%7Com269%40kirken.no%7C049b9268878a44a7d54308d9e0d4c6f3%7C512024a486854f03808614a61730e817%7C1%7C0%7C637788026729800448%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=JYSVmvkxBKlHhrGGEDvsp7HO3wSohgCjqPJDvQafib0%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkirken.no%2Fnb-NO%2Fom-kirken%2Ffor-medarbeidere%2Fliturgier%2F&data=04%7C01%7Com269%40kirken.no%7C049b9268878a44a7d54308d9e0d4c6f3%7C512024a486854f03808614a61730e817%7C1%7C0%7C637788026729800448%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=JYSVmvkxBKlHhrGGEDvsp7HO3wSohgCjqPJDvQafib0%3D&reserved=0
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(Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for 
diakoner er opphevet i Lovdata) 

 Tjenesteordning med kvalifikasjonskrav for 
kantorer er oppdatert i Kirkerådets 
lovsamling (Tjenesteordning og 
kvalifikasjonskrav for kantorer er opphevet i 
Lovdata) 

 Regler om godkjenning av personer til 
prestestillinger på bakgrunn av særlige 
kvalifikasjoner er oppdatert i Kirkerådets 
lovsamling 

 

6. Kirkemøtet ber Kirkerådet styrke tilrettelegging for 
at personer over 35 år skal kvalifisere for vigsling til 
diakon, kantor, kateket og prest.  
 

 I 2021 ble ordningen med stipender forlenget 

for kvalifisering til kateket og 

menighetspedagog. 

 I 2021 ble det opprettet ordning med 

stipender for kvalifisering til diakon. 

 I 2021 ble det opprettet ordning med 

stipender for kvalifisering til kantor. 

 Gjennom ordningen «Prest under utdanning» 

fastsettes det en nasjonal ordning for hvilken 

studiepermisjon og eventuelle stipender man 

får når man er ansatt samtidig som man er i 

ferd med å kvalifisere seg til prest. 

Kurset i praktisk teologi for de som godkjennes i 
Evalueringsnemnda har det ikke vært behov for å 
igangsette enda. 

Fullført 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I henhold til plan 

7. Kirkemøtet ber Kirkerådet utarbeide en ordning 
for prest under utdanning. 
 
Saken følges opp gjennom: 
Kirkerådets møte i februar (KR 16/22) vedtok 
høringsdokument. Det er lagt opp til å fremme for 
KM 2022 de regelendringer som er nødvendig. 
 
Saken ble fremmet og Kirkemøtet 2022 vedtok i sak 
KM 13/22 å opprette ordningen prest under 
utdanning. Se oppfølging under KM 13/22 
 
 

I henhold til plan 
 
 
 
 
 
 
 
Fullført 

13. Kirkemøtet ber om at Kirkemøtet i 2028 får en 
evaluering av ordningen med godkjenninger i 
evalueringsnemnda, på bakgrunn av erfaringene med 

I henhold til plan 
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nye utdanningstilbud og ordningen «prest under 
utdanning» 
 
Det blir sak i 2028 med evaluering av ordningen 
 
KM 25/21 Forholdet mellom Kirkerådets 
arbeidsgiverutvalg (AGU) og Kirkerådet 
 
Kirkerådet fastsatte mandat for Kirkerådets 
arbeidsutvalg på sitt møte i februar 2022 (KR 
15/22). Dette trådte i kraft umiddelbart.  
 

Fullført 

KM 26/21 Endring i Kirkemøtets forretningsorden 
(retting av inkurie) 
 
Kirkemøtets forretningsorden § 1-4 ble vedtatt 
endret etter en inkurie. Kirkemøtets 
forretningsorden er oppdatert i Kirkerådets 
lovsamling. 
 

Fullført 

KM 27/21 Valg av ekstern revisor 
 
Kirkemøtet vedtok EY som ekstern revisor for Den 
norske kirke i 2022 – 2023 med opsjon for 2024. 
Dette er fulgt opp i revisjonsarbeidet. 
 

Fullført 

KM 28/21 Ressursmodell for 
menighetsprestetjenesten 
 
Saken følges opp gjennom: 
Den nye fordelingsmodellen ble tatt i bruk ved 
tildeling av midler til bispedømmerådene i 2022. 
 

Fullført 

KM 29/21 Reglar for val av prest og lek kyrkjeleg 
tilsett til bispedømeråd og Kyrkjemøtet 
 
Lovdata er oppdatert med de nye reglene for valg av 
prest og lek kirkelig tilsatt medlem av 
bispedømmeråd og Kirkemøtet. 
 

Fullført 

KR 30/21 Særskilde preiketekstar 
 
Kyrkjemøtet opphevar ordninga med å peike ut 
særskilde preiketekstar for kvart år, med verknad frå 
kyrkjeåret 2022-2023.  
  
 Det er ikke satt opp særskilte prekentekster for 
2022-2023  
  
 Det som står om preika i Ordning for 
hovudgudsteneste og Allmenne føresegner blir 

Fullført 

 

 

 

Fullført 

 

Fullført 
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gjennomgått slik at det i større grad blir høve til å 
preike over dei tekstene som er gitt for dagen.   
  
Kirkerådet har gjennomgått dette og konkludert 
med at ingenting av det hindrer at teksttilfanget i 
Tekstbok for Den norske kirke for hver enkelt søn- 
og helligdag, er åpent for prekenarbeid. Myndighet 
til å velge andre oppsatte tekster enn 
evangelieteksten ligger hos predikanten (Se 
Alminnelige bestemmelser for hovedgudstjenesten, 
punkt 29; jf. Tekstbok for Den norske kirke, s. 7).  
  
Kyrkjemøtet ber Kyrkjerådet i samarbeid med 
Bispemøtet, Nemnd for gudstenesteliv og relevante 
fagmiljø arbeide vidare med spørsmålet om bruken 
av tekster frå Det gamle testamentet i forkynninga i 
Den norske kyrkja.  
  
Kirkerådet har henvendt seg til biskopene og bedt 
dem bidra til at åpenheten i valg av hovedtekst for 
prekenarbeidet er kjent i presteskapet, slik at prester 
tar i bruk bredden i tekstene gjennom sin 
bibelfaglige og homiletiske kompetanse. Kirkerådet 
har tildelt 150.000 kr til Norsk Gammeltestamentlig 
Selskap (NGTS) i samarbeid med Den norske kirkes 
presteforening (PF) for utvikling av 
ressursmateriale for bruk av Det gamle testamentet 
i prekener.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fullført 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KR 31/21 Uttalelse om Kirken som 
sivilsamfunnsaktør 
 
Uttalelsen er sendt Statsministerens kontor og 
Barne- og familiedepartementet 

Fullført 

2022 (21.-26. september)  

KM 1/22 Godkjenning av innkalling og saksliste - 
konstituering 

Ingen oppfølging 

KM 2/22 Kontrollutvalgets rapport om Kirkerådets 
oppfølging av Kirkemøtets vedtak 

Ingen oppfølging 

KM 3/22 Valg og oppnevninger 
 

1. Valg av dirigentskap for Kirkemøtet 2022 
2. Valg av tellekorps for Kirkemøtet 2022 
3. Supplerende fordeling av medlemmer på 

Kirkemøtets komiteer 
4. Valg av ledere og nestledere i 

kirkemøtekomiteene 2022-2023 
5. Valg av leder til Kirkerådet 2022-2024 
6. Valg av leder til Mellomkirkelig råd 2022-

2024 

Ingen oppfølging 



17 
 

7. Valg av leder til Samisk kirkeråd 2022-2024 
8. Suppleringsvalg av 4. varamedlem for 

prestene til Kirkerådet 2022-2024 
9. Valg av varamedlem til Mellomkirkelig råd 

2022-2024 
KM 4/22 Orienteringssaker 

1. Årsrapport for Den norske kirke 2021  
2. Årsrapport fra Bispemøtet 2021  
3. Protokoll fra Ungdommens kirkemøte 2021  
4. Årsmelding fra Døvekirken 2021  
5. Årsmelding fra Sjømannskirken/ Norsk kirke i 
utlandet 2021  
6. Kirkenes Verdensråds generalforsamling 2022  
7. Utfordringsbildet 2022 – Den norske kirke  

Ingen oppfølging 

KM 05/22  De hellige tre dagene -fra skjærtorsdag 

til påskedag 

 

KMs vedtak: Liturgien og alminnelige bestemmelser 

innføres som gjeldende ordning med virkning fra det 

tidspunkt Kirkerådet vedtar. 

 

Kirkerådet behandlet saken i KR 89/22 og gjorde 

følgende vedtak: Liturgien De hellige tre dagene – 

fra skjærtorsdag til påskedag av 2022 innføres som 

gjeldende i alle menigheter fra og med påsken 2024. 

Fullført 

KM 06/22  Kirkemøtets fordeling av midler 2023 og 

budsjett 2022 

 
Kirkemøtets vedtak lå til grunn for Kirkerådets 

fordeling av budsjett 2023 i sak KR 94/22. På grunn 

av bortfall av OVF midler er denne 

tilskuddsordningen falt bort. Siden bevilgningen fra 

staten ikke dekker opp for lønns- og prisvekst er 

økningen til budsjettgruppe 2 og 3 ikke kompensert 

fullt ut for lønns- og prisvekst. Rettssubjektet og 

Kirkerådet har fått større trekk enn 

bispedømmerådene. 

 

Enkelte forhold følges opp i økonomisaken til 

Kirkemøtet 2023. 

 

Fullført 

KM 07/22  Kirken som økonomisk aktør og 

forsvarlig forvalter 

 

Det fremmes sak for Kirkerådet i mai 2023: 

Handlingsplan for kirken som økonomisk aktør og 

I henhold til plan 
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forsvarlig forvalter. Her vil det vedtas hvordan 

saken skal følges opp. 

 

I 2026 vil Kirkerådet få rapport om hvordan planen 

er fulgt opp. 

 
KM 08/22  Fjerning av regler om registrering av 

tilhørige 

 

 Kirkeordning for Den norske kirke er 

oppdatert i Lovdata 25. september 2022 

 Forskrift om Den norske kirkes 

medlemsregister er oppdatert i Lovdata 25. 

september 2022 

 Regler for inn- og utmelding av Den norske 

kirke er oppdatert i lovsamlingen på 

kirken.no 30. september 2022 

 

Fullført 

KM 09/22  Kontrollutvalgets melding til Kirkemøtet 

2022 

 
Vedtaket er rettet til Kontrollutvalget 

Ingen oppfølging fra 

Kirkerådet 

KM 10/22  Kirkelig organisering  

 

Kirkerådet vedtok i desember 2022 (KR 103/22) en 

tentativ plan for det videre arbeidet, med 

Kirkemøtebehandling i 2023, 2024 og 2025.  Det 

legges opp til at Kirkemøtet i 2023 skal legge 

føringer for videre arbeid med regelverk for 

folkevalgte som kirkelig styringstjeneste, biskopen 

tilsyn og ledelse, og ordning for daglig ledelse. 

I henhold til plan 

KM 11/22  Kirkelige valgregler med tilhørende 

endringer i kirkeordningen 

 

 Forskrift om endring i kirkeordning 30. mars 

2019 for Den norske kirke - Kirkeordningen 

oppdatert på Lovdata 26. september 2022 

 Forskrift om regler for valg av menighetsråd 

og leke medlemmer til bispedømmeråd og 

Kirkemøtet (kirkevalgreglene) – 

ikrafttredelse 26. september – Kunngjort på 

Lovdata 4. oktober 2022 

 Forskrift om valg av døvemenighetenes 

representant til bispedømmeråd og 

Fullført 
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Kirkemøtet – ikrafttredelse 26. september 

2022 – Kunngjort på Lovdata 3. oktober 

2022 

 Forskrift om valg av sørsamisk representant 

til Nidaros bispedømmeråd og Kirkemøtet – 

ikrafttredelse 26. september 2022 – 

Kunngjort på Lovdata 3. oktober 2022 

 Forskrift om endring i forskrift om 14. 

november 2021 om regler for valg av prest og 

lek kirkelig tilsatt til medlem av 

bispedømmeråd og Kirkemøtet – endret på 

Lovdata ved forskrift av 26. september 2022  

 Forskrift om Samisk kirkelig valgmøte – 

ikrafttredelse 26. september 2022 – Kunngjort 

på Lovdata 4. oktober 2022 

 Forskrift om endring i forskrift 14. november 

2021 nr. 3389 om ordning for Saemien 

Åålmege - endret ved forskrift av 26. 

september 2022 – Lovdata oppdatert 

KM 12/22 Ordning for felles menighetsråd for flere 

sokn 

 

Kirkemøtet vedtok Regler om ordning for felles 

menighetsråd. Disse er lagt ut i Lovdata og på 

lovsamlingen på kirken.no 4. oktober 2022 med 

virkning fra 23. september 2022 

 

 

Fullført 

KM 13/22 Rekrutteringsstilling i Den norske kyrkje 

– Prest under utdanning 

Kirkemøtet vedtok å opprette ordningen prest under 

utdanning, og gjorde de nødvendige endringer i 

tjenesteordning med kvalifikasjonskrav for 

menighetsprester og personalreglement for Den 

norske kirke. 

 

 Tjenesteordning med kvalifikasjonskrav for 

menighetsprester i Den norske kirke er 

oppdatert på kirken.no 30. september 2022 

 Personalreglement for Den norske kirke er 

oppdatert på kirken.no 30. september 2022 

 

Kirkemøtet ga Kirkerådet fullmakt til å utarbeide en 

veiledning som angir rammebetingelser for tjenesten.  

Fullført 
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Veiledningen er laget og publisert. 

 

KM 14/22 Uttalelse om krigen i Ukraina 

1. Kirkemøtet vedtok uttalelsen «Krigen i 

Ukraina - samhold og håp». 

2. Kirkemøtet sender en hilsen til Kirkerådet i 

Ukraina. 

Brev signert preses og Kirkerådet leder sendt 

til Kirkerådet i Ukraina 29. september 2022 

3. Kirkemøtet ber Bispemøtet henvende seg til 

menighetene med oppfordring til forbønn og 

solidaritet. 

Bispemøtet sendte brev til menighetene 29. 

september og oppfordret til bønn søndag 9. 

oktober. Utformet bønneforslag og uttalelsen 

var lagt ved. 

 

Saken ble ellers publisert på kirken nettsider og Vårt 

Land. Ble noe delt i sosiale medier. 

 

 

Fullført 
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