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Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Omar Paal Aardal 421 19/04001-14    

 
 

 
 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 
23.- 24. januar 2020. 
 
 
 
Vedlegg:  
Møteinnkalling Sør-Hålogaland bispedømmeråd 23-24.01.2020 
 

 
Forslag til vedtak 
Følgende saker behandles for lukkede dører: 
- Tilsettingssaker 
- Orienteringssak som gjelder bemanningsoversikter for presteskapet og kontoret 
Innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 23.- 24.01.2020 godkjennes. 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

1/20 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023 23.01.2020 



1/20 Godkjenning av innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 23.-24. januar 2020. - 19/04001-14 Godkjenning av innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 23.-24. januar 2020. : Møteinnkalling Sør-Hålogaland bispedømmeråd 23-24.01.2020

 

DEN NORSKE KIRKE 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd 

 

 

 

  

MØTEINNKALLING   

  

Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023 

 

Dato: 23.01.2020 kl. 10:30-16.00 og 24.01.2020 kl. 

09.00-14.00 

 

Sted: Bispegården, Bodø  

Arkivsak: 19/04000  
Arkivkode: 421   

 

Mulige forfall meldes snarest til oa865@kirken.no evt. tlf. 477 55 207 

Per Kristian Skorpen og Hugo Johansen har allerede meldt forfall. I deres sted møter Unni 

Leiros Pettersen og Reidar Dag Aas. 

 

 

Torsdag 23. januar er lagt opp som en kursdag for de faste medlemmene. Programmet for 

denne starter kl. 10.30 og antas å vare til ca. kl. 16.00.  

 

Fredag 24. januar fra kl. 09.00 til 14.00 er satt av til det formelle møtet med behandling av 

saker i henhold til nedenstående saksliste. 

 

 

SAKSLISTE 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

1/20 
Godkjenning av innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 

23.-24. januar 2020. 

Godkjenning av protokoll 

 

2/20 
Godkjenning av protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 9. desember 

2019 

Tilsettingssaker 

 

3/20 
Tilsetting av prostiprest i Ofoten prosti (saksordfører Gro Bergrabb) 

- Unntatt offentlighet  

4/20 

Tilsetting av sokneprest i Lofoten prosti med særskilt tjenestested 

Stamsund og Valberg (saksordfører Gro Bergrabb) 

- Unntatt offentlighet  

5/20 

Tilsetting av sokneprest i Vesterålen prosti med særskilt tjenestested 

Lødingen (saksordfører Tanja Nyjordet) 

- Unntatt offentlighet  

Saker til behandling 
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6/20 
Oppnevning av representant til Kirkens Nødhjelps representantskap 

(saksordfører Hanne Jakobsen) 

7/20 
Godtgjøring til medlemmer og leder av bispedømmerådet 2020 – 2023 

(saksordfører Odvar Nordnes) 

8/20 Møteplan andre halvår 2020 (saksordfører Tiril B. Sørensen) 

9/20 Forslag på kandidater til Kirkerådet (saksordfører Ingrid Olsen) 

10/20 Forslag på kandidater til Mellomkirkelig råd (saksordfører Kurt Solstrøm) 

11/20 
Komitéarbeid i Kirkemøtet - ønsket fordeling av medlemmer i de ulike 

komitéene (saksordfører Rolf Steffensen) 

12/20 
Mulighet til å foreslå kandidater til Klagenemnda og Kontrollutvalget 

(saksordfører Unni Leiros Pettersen) 

Orienteringssaker 

 

13/20 Orienteringssaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 24. januar 2020 

Referatsaker 

 

14/20 Referatsaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 24. januar 2020 

  

 

 

Bodø 16.01.2020 

 

 

 

 

Tanja Nyjordet Jan-Kjell Jonassen 

Leder Møtesekretær 
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DEN NORSKE KIRKE 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Omar Paal Aardal 421 19/04001-15    

 
 

 
 
 

Godkjenning av protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 9. desember 
2019 
 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023 09.12.2019 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 9. desember 2019 godkjennes 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

2/20 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023 23.01.2020 
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DEN NORSKE KIRKE 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd 

 

 

1 

 

MØTEPROTOKOLL  

 

Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023 

 

Dato: 09.12.2019 kl. 12:30 
Sted: Bispegården, Bodø 
Arkivsak: 19/04000 

  

Tilstede:  Hanne Jakobsen (Nominasjonskomitéens liste) 

Tanja Fatima Nyjordet (Åpen folkekirke) 

Odvar Nordnes (Åpen folkekirke) 

Ingrid Olsen (Åpen folkekirke) 

Kurt Solstrøm (samisk representant) 

Gro Bergrabb (lek kirkelig tilsatt representant) 

Ann-Helen F. Jusnes (biskop) 

 

  

Møtende 

varamedlemmer: 

Jens Chr. Berg (Nominasjonskomitéens liste) for Hugo Johansen, 

Olav Rune Ertzeid (presterepresentant) for Rolf Steffensen 

  

Forfall:  Per Kristian Skorpen (Nominasjonskomitéens liste) 

Tiril Beathe Sørensen (Nominasjonskomitéens liste) 

  

Andre: Jan-Kjell Jonassen (stiftsdirektør) 

Omar Aardal (møtesekretær) 

  

 

 

SAKSLISTE Side 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Saker til behandling 

 

1/19 Valg av leder Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2021  

2/19 Valg av nestleder Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2021  

3/19 
Valg av arbeidsutvalg (AU) for Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-

23 
 

4/19 Møteplan første halvår 2020  
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Godkjenning av innkalling og saksliste 

Stiftsdirektøren ledet møtet fram til leder var valgt. 

 

På grunn av innstilt flyavgang og andre uforutsette hendelser ble det meldt forfall samme 

dag fra Per Kristian Skorpen og Tiril Beathe Sørensen. Det lot seg ikke gjøre å kalle inn vara 

for disse på så kort varsel. Rådet var derfor ikke fulltallig, men likevel vedtaksført med 9 

stemmeberettigede. 

 
Vedtak 

Innkalling og saksliste godkjent. 

 

 

Saker til behandling 

1/19 Valg av leder Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2021 
 

Forslag til vedtak 
 

Ingen innstilling 

 
Møtebehandling 

Odvar Nordnes foreslo på vegne av Åpen folkekirke Tanja Nyjordet som leder. 

 
Votering 

Enstemmig 

 
Vedtak  

Som leder for Sør-Hålogaland bispedømmeråd for perioden 2020-2021 velges Tanja 

Nyjordet. 

 

 

 

 

 

 

 

2/19 Valg av nestleder Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2021 
 

Forslag til vedtak 
 

Ingen innstilling 

 

Møtebehandling 

Etter en drøfting i rådet kom en fram til et omforent forslag på Hanne Jakobsen som 

nestleder. 

 
Votering 

Enstemmig 
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Vedtak  

Som nestleder for Sør-Hålogaland bispedømmeråd for perioden 2020-2021 velges Hanne 

Jakobsen. 

 

 

 

 

 

 

 

3/19 Valg av arbeidsutvalg (AU) for Sør-Hålogaland bispedømmeråd 
2020-23 
 
Møtebehandling 

Det ble foreslått å videreføre samme praksis som tidligere, at arbeidsutvalget består av 

leder, nestleder, biskop og stiftsdirektør.  

 

Presisering: AU er ikke delegert myndighet til å fatte vedtak på vegne av bispedømmerådet. 

Dermed er det ikke behov for å definere stemmerett i AU. 

 

Votering 

Enstemmig 

 

Vedtak  

Arbeidsutvalg for Sør-Hålogaland bispedømmeråd består av leder, nestleder, biskop og 

stiftsdirektør. 

 

 

 

 

 

 

 

4/19 Møteplan første halvår 2020 
 
Møtebehandling 

Av forskjellige årsaker var det behov for en justering av den tidligere oppsatte møteplanen 

for første halvår 2020. 

 
Votering 

Enstemmig 

 
Vedtak  

 
- 23.-24. januar (opplæring 23. fra kl. 10.30, gudstj. i domkirka kl. 19.00 med 

presentasjon av rådet. 24. ordinært møte fra kl. 09.00 til 14.00)  

- 9. mars (kl.10.30 - 16.30)  

- 15. april (kl. 10.30 –16.30)  

- 11. juni (kl. 10.30 – 16.30)  

- I tillegg kommer Kirkemøtet 22.-27. april i Trondheim  

- Forslag til 2-3 møter høsten 2020 legges fram i januarmøtet  

 

 

 

 

 

 



 Tilsettingssaker -  Tilsetting av prostiprest i Ofoten prosti :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.



 Tilsettingssaker -  Tilsetting av sokneprest i Lofoten prosti med særskilt tjenestested Stamsund og Valberg :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.



 Tilsettingssaker -  Tilsetting av sokneprest i Vesterålen prosti med særskilt tjenestested Lødingen :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.



6/20 Oppnevning av representant til Kirkens Nødhjelps representantskap - 17/00974-18 Oppnevning av representant til Kirkens Nødhjelps representantskap : Oppnevning av representant til Kirkens Nødhjelps representantskap

 

DEN NORSKE KIRKE 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Brita Bye 715 17/00974-18    

 
 

 
 
 

Oppnevning av representant til Kirkens Nødhjelps representantskap 
 
 
 
Vedlegg:  
Oppnevning for ny periode i Kirkens Nødhjelps Representantskap 
NCA Council 2016-2020 -Members 
RE_   Oppnevning for ny periode i Kirkens Nødhjelps Representantskap 
 
 

Saksorientering 
Som oppdragsgiver og eier av Kirkens Nødhjelp oppnevner Sør-Hålogaland 
bispedømmeråd hvert 4.år et medlem og et varamedlem til Kirkens Nødhjelps 
Representantskap. 
 
Representantskapet møtes en gang om året, over to dager. 
 
3.-4.juni 2020 skal Representantskapsmøtet være i Lillestrøm. 
 
Det skal oppnevnes et medlem og et varamedlem fra og med Representantskapsmøtet 
2020 til Representantskapsmøtet 2024. 
 
I siste periode har Kari Karstensen (bispedømmerådet) sittet som fast medlem med Torkel 
Irgens (kirkefagsjef) som vara. 
 
Det er en fordel at de som oppnevnes har tett kontakt inn mot bispedømmerådet, da det 
kreves en del oppfølging av representantene. 
 
Det foreslås for perioden 2020-2024 følgende oppnevning: 
I tråd med tidligere praksis anbefales at det oppnevnes en person fra det valgte 
bispedømmerådet og en fra administrasjonen (f.eks. rådgiver diakoni og misjon). 
 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd oppnevner følgende personer til Kirkens Nødhjelps 
representantskap for perioden 2020-2024: 
Fast representant: _____________ 
Vararepresentant: _____________ 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

6/20 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023 23.01.2020 
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Fra: Sidsel Riis Evensen <Sidsel.Riis.Evensen@nca.no>
Sendt: 2. desember 2019 10:42
Til: Borg-bdr; Hamar-bdr; Oslo bispedømme; Tunsberg-bdr; Agder-bdr;

Stavanger-bdr; Møre-bdr; Nidaros-bdr; Sør Hålogaland-bdr; Nord
Hålogaland-bdr; Bjørgvin-bdr; Liv Janne Dehlin

Emne: RE: Oppnevning for ny periode i Kirkens Nødhjelps Representantskap

Hei,

Vi har fått forespørsel fra flere av dere om utsatt frist for oppnevning pga at første møtepunkt for
nytt bispedømmeråd ikke er før på nyåret.
Det har vi forståelse for.
Vi håper dere kan notere dere ny frist 31. januar –og håper de fleste av dere har møte innen det. Jeg
vet om ett bdr som har bedt om lenger frist.

mvh
Sidsel Riis Evensen

Adm.konsulent

Generalsekretariatet

Tel. +47 242444

www.kirkensnodhjelp.no

From: Sidsel Riis Evensen
Sent: 11. oktober 2019 10:06
To: 'borg.bdr@kirken.no' ; 'hamar.bdr@kirken.no' ; 'oslo.bdr@kirken.no' ; 'tunsberg.bdr@kirken.no' ;
'agder.bdr@kirken.no' ; 'stavanger.bdr@kirken.no' ; 'more.bdr@kyrkja.no' ; 'nidaros.bdr@kirken.no'
; 'shbdr@kirken.no' ; 'nord-haalogaland.bdr@kirken.no' ; 'bjoergvin.bdr@kirken.no' ; 'Liv Janne
Dehlin (ld967@kirken.no)'
Subject: Oppnevning for ny periode i Kirkens Nødhjelps Representantskap
Importance: High

Til Kirkens Nødhjelps oppdragsgivere i Den norske kirke,

Bispedømmerådene og Kirkemøtet er oppdragsgivere for Kirkens Nødhjelp og oppnevner sine
representanter til vårt Representantskap.
Fungeringsperioden for Kirkens Nødhjelps Representantskap er lik valgperioden for Den norske kirke.
Det sittende Representantskap fungerer formelt sett fram til det årlige Representantskapsmøtet i
2020.

Det har nettopp vært gjennomført kirkevalg, og de nye bispedømmerådene samles nå utover for å
konstituere seg og fordele ansvarsoppgaver.
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Da er det også tid for å oppnevne bispedømmenes og Kirkemøtets representanter og 
vararepresentanter i Kirkens Nødhjelps Representantskap. 
Ny oppnevningsperiode går fra og med Representantskapsmøtet 2020 til Representantskapsmøtet 
2024. 
Representantskapsmøtet i 2020 er lagt til 3.-4. juni i Lillestrøm. Dette blir da de nye representantenes 
første møte. 
 
Vi ber om at Bispedømmerådene og Mellomkirkelig Råd (på vegne av Kirkemøtet) setter oppnevning 
av representant med personlig vara til Kirkens Nødhjelps Representantskap opp på sakslisten for 
førstkommende møte og gir oss tilbakemelding innen 20. desember 2019. 
Vi trenger opplysning om navn, adresse, e-mail og telefon for både hovedrepresentant og 
vararepresentant. 
 
Vedlagt finner dere listen over sittende Representantskap. 
 
Vi vil også minner om vedtaket som Representantskapet fattet i 2016 vedr. oppdragsgiverrollen. 

Representantskapet definerer oppdragsgiverrollen som følger: 

1. Oppdragsgiver oppnevner en sentralt plassert person som sitt medlem i representantskapet. 

2. Protokoll fra representantskapsmøte, inkludert årsmelding og regnskap, sendes 

oppdragsgiver. Oppdragsgiver tar denne formelt til orientering, og gir Kirkens Nødhjelp 

konstruktiv tilbakemelding.  

3. Oppdragsgiver inviterer Kirkens Nødhjelp til samtaler om aktuelle utfordringer i kirkens 

internasjonale oppdrag. 

4. Der det ligger til rette for det, utnevner menighetsråd en Kirkens Nødhjelp-kontakt.  

Oppdragsgiver mobiliserer til Fasteaksjonen og initierer ikke konkurrerende innsamlingstiltak 

i fastetiden.  

Kirkens Nødhjelp tilbyr menighetene ressursmateriell til Fasteaksjonen.  

Der det ligger til rette for det, gjennomføres lokalaksjonen økumenisk.  

5. Menighetene bør regelmessig gi offer til Kirkens Nødhjelp og bidra ved 

katastrofeinnsamlinger. 

 
Vi ser fram til å høre fra dere. 
Husk å oppgi både navn og kontaktdetaljene for deres representanter/vara. 
 
Hvis dere har spørsmål, må dere bare ta kontakt med undertegnede. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Sidsel Riis Evensen 
Administrasjonskonsulent, Generalsekretariatet 
Kirkens Nødhjelp 
sre@nca.no 
93242444 
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Fra: Sidsel Riis Evensen <Sidsel.Riis.Evensen@nca.no> 
Sendt: 11. oktober 2019 10:06 
Til: Borg-bdr; Hamar-bdr; Oslo bispedømme; Tunsberg-bdr; Agder-bdr; 

Stavanger-bdr; Møre-bdr; Nidaros-bdr; Sør Hålogaland-bdr; Nord 
Hålogaland-bdr; Bjørgvin-bdr; Liv Janne Dehlin 

Emne:   Oppnevning for ny periode i Kirkens Nødhjelps Representantskap 
Vedlegg: NCA Council 2016-2020 -Members.doc 
 
Viktighet: Høy 
 
 
Til Kirkens Nødhjelps oppdragsgivere i Den norske kirke, 
 
 
Bispedømmerådene og Kirkemøtet er oppdragsgivere for Kirkens Nødhjelp og oppnevner sine 
representanter til vårt Representantskap. 
Fungeringsperioden for Kirkens Nødhjelps Representantskap er lik valgperioden for Den norske kirke.  
Det sittende Representantskap fungerer formelt sett fram til det årlige Representantskapsmøtet i 
2020. 
 
Det har nettopp vært gjennomført kirkevalg, og de nye bispedømmerådene samles nå utover for å 
konstituere seg og fordele ansvarsoppgaver. 
Da er det også tid for å oppnevne bispedømmenes og Kirkemøtets representanter og 
vararepresentanter i Kirkens Nødhjelps Representantskap. 
Ny oppnevningsperiode går fra og med Representantskapsmøtet 2020 til Representantskapsmøtet 
2024. 
Representantskapsmøtet i 2020 er lagt til 3.-4. juni i Lillestrøm. Dette blir da de nye representantenes 
første møte. 
 
Vi ber om at Bispedømmerådene og Mellomkirkelig Råd (på vegne av Kirkemøtet) setter oppnevning 
av representant med personlig vara til Kirkens Nødhjelps Representantskap opp på sakslisten for 
førstkommende møte og gir oss tilbakemelding innen 20. desember 2019. 
Vi trenger opplysning om navn, adresse, e-mail og telefon for både hovedrepresentant og 
vararepresentant. 
 
Vedlagt finner dere listen over sittende Representantskap. 
 
Vi vil også minner om vedtaket som Representantskapet fattet i 2016 vedr. oppdragsgiverrollen. 

Representantskapet definerer oppdragsgiverrollen som følger: 

1. Oppdragsgiver oppnevner en sentralt plassert person som sitt medlem i representantskapet. 

2. Protokoll fra representantskapsmøte, inkludert årsmelding og regnskap, sendes 

oppdragsgiver. Oppdragsgiver tar denne formelt til orientering, og gir Kirkens Nødhjelp 

konstruktiv tilbakemelding.  

3. Oppdragsgiver inviterer Kirkens Nødhjelp til samtaler om aktuelle utfordringer i kirkens 

internasjonale oppdrag. 

4. Der det ligger til rette for det, utnevner menighetsråd en Kirkens Nødhjelp-kontakt.  

Oppdragsgiver mobiliserer til Fasteaksjonen og initierer ikke konkurrerende innsamlingstiltak 
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i fastetiden.  

Kirkens Nødhjelp tilbyr menighetene ressursmateriell til Fasteaksjonen.  

Der det ligger til rette for det, gjennomføres lokalaksjonen økumenisk.  

5. Menighetene bør regelmessig gi offer til Kirkens Nødhjelp og bidra ved 

katastrofeinnsamlinger. 

 
Vi ser fram til å høre fra dere. 
Husk å oppgi både navn og kontaktdetaljene for deres representanter/vara. 
 
Hvis dere har spørsmål, må dere bare ta kontakt med undertegnede. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Sidsel Riis Evensen 
Administrasjonskonsulent, Generalsekretariatet 
Kirkens Nødhjelp 
sre@nca.no 
93242444 
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KIRKENS NØDHJELPS REPRESENTANTSKAP  

Oppnevnt for perioden f.o.m. RS 2016 – til RS 2020 

 
Oppdatert 15.03.2019 

 

MEDLEMMER:     VARAMEDLEMMER: 
Bispedømmerådene: 

 
Oslo: 
Gard Realf Sandaker-Nielsen   Wenche Fladen Nervold 

 
Borg: 

Anne Brun Andersen     
 
Hamar: 

Ragnar Løsnesløkken    Toril Kristiansen   
   

Tunsberg: 
Ingvild Kaslegard      Lill Tone Grahl-Jacobsen 
 

Agder og Telemark:  
Inger Kjersti Lindvig    Tormod Stene Hansen 

     
Stavanger: 
Gunnlaug H. Sigmundsen    Asbjørn Finnbakk 

 
Bjørgvin: 

Ivar August Bye     Hege Feet Askvik 
 

Møre: 
Marianne H. Brekken     Knut Johan Rønningen  
   

Nidaros: 
Per Winsnes      Britt Arnhild Wigum Lindland 

 
Sør-Hålogaland:  
Kari Bergsjø Karstensen    Torkel Irgens   

Nord-Hålogaland: 

Beate Lupton     Oddhild Klevberg 

 
Den norske kirkes Kirkemøte:   
MRK leder Kristine Sandmæl   MKR nestleder Harald Hauge 

MRK GS Berit Hagen Agøy   MKR ass. GS Einar Tjelle   
Leif Christian Andersen    Kristin Hofseth Hovland 

Mari Johansen Aune   
Biskop Olav Øygard    Stig Lægdene   
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Representerer Samisk Kirkeråd:  
Jovna Zakharias Dunfjell    Johan Vasara 

 
Ungdomsrepresentant under 30 år:  

Maja Osberg      Arnstein Bleiktvedt 
 
  

 
Norges KFUK-KFUM 

Øystein Magelsen     Fredrik Glad-Gjernes 
 
 

 
Den Evangelisk Lutherske Frikirke: 

Terje Bjørkås     Ingar Bø 
     
De Frie Evangeliske Forsamlinger: 

Helge Nupen       
 

Det Norske Baptistsamfunn: 
Jan Sæthre      Lise Kyllingstad  

 
Misjonskirken Norge: 
Eilif Tveit      Viggo Koch 

 
Frelsesarméen: 

Eli Nodland Hagen 
 
Metodistkirken i Norge: 

Øyvind Aske       Ragnar Falch  
   

Pinsebevegelsen i Norge: 
p.t. Barbro Kolbjørnsrud     Torsten Mentzoni   
  

Sigmund Kristoffersen     Jan Eilert Aakre   
           

 
 
     

Observatører: 
NORME: kontaktperson Anne Lise Søvde, daglig leder    

Global Aid Network: kontaktperson Stein Undheim, daglig leder 
Norges Kristne Råd: kontaktperson Erhard Hermansen, generalsekretær 
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DEN NORSKE KIRKE 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Omar Paal Aardal 421 19/04001-6    

 
 

 
 
 

Godtgjøring til medlemmer og leder av bispedømmerådet 2020 - 2023 
 
 
 
  
 
         
 
 

Saksorientering 
For valgperioden 2016-2019 gjorde bispedømmerådet i sak 03/16 vedtak om 
møtegodtgjøring til rådsmedlemmene på kr. 2 000,- for hvert møte. Vedtaket innebar at 
lederen ikke mottar møtegodtgjøring men i stedet et årlig honorar på kr. 38 000,- som skal 
indeksreguleres. For året 2019 var dette beløpet regulert til kr. 41 006,-  
 
Når det gjelder godtgjøring for bispedømmerådsmedlemmene er dette ulikt fra bispedømme 
til bispedømme. Faktisk fra ingenting til vårt bispedømme som gir 2000 kr. til hvert medlem. 
Stiftsdirektør tror enda at det er slik at høyeste honorar er i vårt bispedømme. Det gis ingen 
møtegodtgjøring for å sitte i Kirkemøtet. Det jobbes med å få på plass en lik ordning 
nasjonalt, men en slik ordning er enda ikke kommet på plass. 
 
Det kan ellers opplyses om at alle utlegg til reise m.m. i forbindelse med møtene og andre 
oppdrag initiert av råd og biskop, selvsagt dekkes av bispedømmerådet ved stiftsdirektør. 
Det er ordning for at arbeidsgiver til rådsmedlemmene kan søke bispedømmerådet om 
dekking av tapt arbeidsfortjeneste. Så langt har de fleste medlemmene fått permisjon med 
lønn fra sin arbeidsgiver og få arbeidsgivere har benyttet seg av muligheten til å få dekt tapt 
arbeidsfortjeneste. 
 

 
Forslag til vedtak 

1. Sør-Hålogaland bispedømmeråd viderefører øremerket honorar til 
bispedømmerådslederen for perioden 2020 – 2023. Satsen for 2020 settes til  
kr 42 000,-, beløpet indeksreguleres de påfølgende år. 

2. Medlemmene i bispedømmerådet gis kr. 2 000,- i godtgjøring for hvert møte i 
perioden 2020 – 2023. Godtgjøringen dekker også forberedende arbeid. Godtgjøring 
utbetales ikke ved meldt forfall. 

 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

7/20 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023 23.01.2020 
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DEN NORSKE KIRKE 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Omar Paal Aardal 421 19/04001-18    

 
 

 
 
 

Møteplan andre halvår 2020 
 
 
 
  
 
         
 
 

 
Forslag til vedtak 
Det settes opp følgende møter i Sør-Hålogaland bispedømmeråd høsten 2020: 

- Torsdag 3. september 
- Tirsdag 27. oktober 
- Mandag 23. november 

 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

8/20 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023 23.01.2020 
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DEN NORSKE KIRKE 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Omar Paal Aardal 411 19/04426-2    

 
 

 
 
 

Forslag på kandidater til Kirkerådet 
 
 
 
Vedlegg:  
Nominasjon av kandidater til de sentralkirkelige råd 
Regler for valg av Kirkerådet 
Skjema for foreslåtte kandidater til Kirkerådet 
 
 

Saksorientering 
I «regler for valg av Kirkerådet» § 2-2 heter det at «Nominasjonskomiteen ber 
bispedømmerådene om å foreslå tre av sine leke medlemmer som kandidater i prioritert 
rekkefølge. --- Fra bispedømmene i Nidaros, Sør-Hålogaland og Nord-Hålogaland bør minst 
en av de foreslåtte kandidatene være same». Alle prester og leke kirkelige tilsatt er å anse 
som kandidater til Kirkerådet. De skal derfor ikke være blant de foreslåtte. 
 
Forslag på lederkandidater 
Bispedømmerådene kan også komme med forslag til lederkandidater overfor 
nominasjonskomiteen (§ 2-2 andre ledd). 
 

 
Forslag til vedtak 
Ingen innstilling 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

9/20 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023 23.01.2020 
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DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 

 
 

Postadresse: E-post: post.kirkeradet@kirken.no Telefon: +47 23081200 Saksbehandler 
Postboks 799 Sentrum Web: www.kirken.no Telefaks:    Øyvind Meling 
0106 OSLO Org.nr.:818066872     
 

  
 
Alle bispedømmekontor 
 
   
   
   
 
   

 

 
   

 
Dato: 28.10.2019 Vår ref: 19/03485-1    Deres ref:    

 
 

Nominasjon av kandidater til de sentralkirkelige råd 

Kirkemøtet 2020 skal blant annet velge nytt Kirkeråd, Samisk kirkeråd, Klagenemnd og 
Kontrollutvalg. Når det gjelder Mellomkirkelig råd er det foreløpig uavklart hva Kirkemøtet 
skal velge. Valgene forberedes av en nominasjonskomité valgt av Kirkemøtet 2019. 
 
Nominasjonskomiteens arbeid skjer blant annet på bakgrunn av forslag fra 
bispedømmerådene. Nominasjonskomiteen ber derfor de nye bispedømmerådene om 
innspill. 
 
Forslag på kandidater til Kirkerådet 
I «regler for valg av Kirkerådet» § 2-2 heter det at «Nominasjonskomiteen ber 
bispedømmerådene om å foreslå tre av sine leke medlemmer som kandidater i prioritert 
rekkefølge. --- Fra bispedømmene i Nidaros, Sør-Hålogaland og Nord-Hålogaland bør minst 
en av de foreslåtte kandidatene være same». Alle prester og leke kirkelige tilsatt er å anse 
som kandidater til Kirkerådet. De skal derfor ikke være blant de foreslåtte. 
 
Forslag på lederkandidater 
Bispedømmerådene kan også komme med forslag til lederkandidater overfor 
nominasjonskomiteen (§ 2-2 andre ledd). 
 
Nominasjon av kandidater til Samisk kirkeråd 
Nominasjon av medlemmer til Samisk kirkeråd er nå overført til Samisk kirkelig valgmøte. 
De hadde sitt møte i mai 2019 og nominerte der kandidater til Samisk kirkeråd. 
Bispedømmerådene skal derfor ikke foreslå kandidater til dette rådet. 
 
Forslag på kandidater til Klagenemnda 
Bispedømmerådene kan komme med forslag til Klagenemnda. Se vedlagte regler for Den 
norske kirkes klagenemnd.  
 
Forslag på kandidater til Kontrollutvalget 
Bispedømmerådene kan komme med forslag til Kontrollutvalget. Leder og nestleder av 
Kontrollutvalget skal være medlem av Kirkemøtet. Se vedlagte regler for Den norske kirkes 
kontrollutvalg. 
 
Forslag på kandidater til Mellomkirkelig råd 
Det foreslås endring i reglene for sammensetning og valg av Mellomkirkelig råd til 
Kirkemøtet 2020. Dette er pr nå på høring. Det betyr at det er uavklart hvordan valg av 
Mellomkirkelig råd skal skje, enten ved valg på Kirkemøtet eller oppnevning av Kirkerådet. 
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Nominasjonskomiteen ber likevel bispedømmerådene om å foreslå 2 kandidater til 
Mellomkirkelig råd, i prioritert rekkefølge. I dagens regler skal det velges ett medlem fra 
hvert bispedømme. I forslag til nye regler skal det velges 4 eller 6 medlemmer fra 
bispedømmene totalt. Vi gjør oppmerksom på at et av forslagene til sammensetning av 
Mellomkirkelig råd krever at de medlemmene som skal velges, må være medlem av 
Kirkemøtet. Dagens regler har ikke dette kravet. Det er Kirkemøtet i 2020 som fastsetter nye 
regler for Mellomkirkelig råd. 
 
Frister 
Siste frist for innsending av forslag til kandidater er tirsdag 28. januar 2020.  
Nominasjonskomiteen vil ha møte tidlig i februar, det kan derfor ikke gis utsettelse på denne 
fristen. Det forutsettes at de kandidater som foreslås til de ulike verv er villige til 
å la seg nominere. Dette gjelder ikke eventuelle lederkandidater. 
 
Komitearbeidet under Kirkemøtet 
Kirkemøtets medlemmer og andre med tale- og forslagsrett, fordeles for hele valgperioden, 
på faste komiteer innenfor de saksområder som møtet skal arbeidet med. Det enkelte 
bispedømmeråd skal fremlegge forslag til hvordan rådets medlemmer skal fordeles på de 
faste komiteene. Hvert bispedømmeråd skal være representert i alle komiteene. 
 
Bispedømmerådene, møtets geistlige og leke medlemmer bør være forholdsmessig 
representert i komiteene. Kirkerådet vil se på listefordeling og kjønnsmessig balanse i 
komiteene. Dette betyr at ikke alle ønsker kan imøtekommes, men så langt det er mulig 
plasseres kirkemøtets medlemmer i ønsket komité. Kirkerådet ber om å få tilbakemelding 
om ønsket komitéfordeling for bispedømmerådets medlemmer innen 12. februar 2020, 
oppgi primær- og sekundærønske. 
 
Komiteene er som følger: 
Komité A: Gudstjeneste 
Komité B:a Undervisning, diakoni og samfunnsspørsmål 
Komité C: Økonomi og kirkeordning 
Komité D: Kirkeordning 
Komité E: Personal, arbeidsgiverspørsmål og utdanning 
Komité F: Informasjon, urfolk, internasjonale og økumeniske forhold 
 
Sakene på Kirkemøtet må fordeles i komiteene etter saksmengde. Komiteene må derfor som 
tidligere regne med at de kan få tildelt saker som ikke hører hjemme innenfor deres saksfelt. 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Ingrid Vad Nilsen  
Direktør Øyvind Meling 
 Seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
Vedlegg:  
Regler for valg av Kirkerådet 
Skjema for foreslåtte kandidater til Kirkerådet 
Skjema for foreslåtte kandidater til Mellomkirkelig råd 
Regler for Den norske kirkes klagenemnd 
Regler Den norske kirkes kontrollutvalg 
Skjema for foreslåtte kandidater til Kontrollutvalget 
Skjema for foreslåtte kandidater til Klagenemnda 
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Mottakere: 
Alle bispedømmekontor                                  
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Skjema for foreslåtte kandidater til Kirkerådet 
 

Navn: 

Adresse: 

Mail: 

Tlf: 

 

Bispedømme 

 

Fødselsår 

 

Yrke/stilling 

 

Utdanning 

 

Organisasjonserfaring 

 

Tidligere/nåværende verv 

 

Saksfelt kandidaten er spesielt opptatt av å arbeide med 

 

Eventuelle andre relevante opplysninger 

 

 

 

 

Returneres KR innen 28.januar 20120 
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DEN NORSKE KIRKE 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Omar Paal Aardal 411 19/04426-6    

 
 

 
 
 

Forslag på kandidater til Mellomkirkelig råd 
 
 
 
Vedlegg:  
Skjema for foreslåtte kandidater til Mellomkirkelig råd 
 
 

Saksorientering 
Nominasjonskomiteen ber bispedømmerådene om å foreslå 2 kandidater til 
Mellomkirkelig råd, i prioritert rekkefølge. I dagens regler skal det velges ett medlem fra 
hvert bispedømme. I forslag til nye regler skal det velges 4 eller 6 medlemmer fra 
bispedømmene totalt. Vi gjør oppmerksom på at et av forslagene til sammensetning av 
Mellomkirkelig råd krever at de medlemmene som skal velges, må være medlem av 
Kirkemøtet. Dagens regler har ikke dette kravet. Det er Kirkemøtet i 2020 som fastsetter nye 
regler for Mellomkirkelig råd. 
 

 
Forslag til vedtak 
Ingen innstilling 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

10/20 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023 23.01.2020 
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Skjema for foreslåtte kandidater til Mellomkirkelig råd 
 

Navn: 

Adresse: 

Mail: 

Tlf: 

Bispedømme 

 

Fødselsår 

 

Yrke/stilling 

 

Utdanning 

 

Organisasjonserfaring 

 

Tidligere/nåværende verv 

 

Eventuelle andre relevante opplysninger 

 

 

Returneres KR innen 28.januar 2020 
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DEN NORSKE KIRKE 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Omar Paal Aardal 411 19/04426-7    

 
 

 
 
 

Komitéarbeid i Kirkemøtet - ønsket fordeling av medlemmer i de ulike 
komitéene 
 
 
 
Vedlegg:  
Nominasjon av kandidater til de sentralkirkelige råd 
Ønsker angående komitéer i Kirkemøtet 
 
 

Saksorientering 
Kirkemøtets medlemmer og andre med tale- og forslagsrett, fordeles for hele valgperioden, 
på faste komiteer innenfor de saksområder som møtet skal arbeidet med. Det enkelte 
bispedømmeråd skal fremlegge forslag til hvordan rådets medlemmer skal fordeles på de 
faste komiteene. Hvert bispedømmeråd skal være representert i alle komiteene. 
 
Bispedømmerådene, møtets geistlige og leke medlemmer bør være forholdsmessig 
representert i komiteene. Kirkerådet vil se på listefordeling og kjønnsmessig balanse i 
komiteene. Dette betyr at ikke alle ønsker kan imøtekommes, men så langt det er mulig 
plasseres kirkemøtets medlemmer i ønsket komité. Kirkerådet ber om å få tilbakemelding 
om ønsket komitéfordeling for bispedømmerådets medlemmer innen 12. februar 2020, oppgi 
primær- og sekundærønske. 
 
Komiteene er som følger: 
Komité A: Gudstjeneste 
Komité B: Undervisning, diakoni og samfunnsspørsmål 
Komité C: Økonomi og kirkeordning 
Komité D: Kirkeordning 
Komité E: Personal, arbeidsgiverspørsmål og utdanning 
Komité F: Informasjon, urfolk, internasjonale og økumeniske forhold 
 
Sakene på Kirkemøtet må fordeles i komiteene etter saksmengde. Komiteene må derfor 
som tidligere regne med at de kan få tildelt saker som ikke hører hjemme innenfor deres 
saksfelt. 
 

 
Forslag til vedtak 
Ingen innstilling 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

11/20 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023 23.01.2020 
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DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 

 
 

Postadresse: E-post: post.kirkeradet@kirken.no Telefon: +47 23081200 Saksbehandler 
Postboks 799 Sentrum Web: www.kirken.no Telefaks:    Øyvind Meling 
0106 OSLO Org.nr.:818066872     
 

  
 
Alle bispedømmekontor 
 
   
   
   
 
   

 

 
   

 
Dato: 28.10.2019 Vår ref: 19/03485-1    Deres ref:    

 
 

Nominasjon av kandidater til de sentralkirkelige råd 

Kirkemøtet 2020 skal blant annet velge nytt Kirkeråd, Samisk kirkeråd, Klagenemnd og 
Kontrollutvalg. Når det gjelder Mellomkirkelig råd er det foreløpig uavklart hva Kirkemøtet 
skal velge. Valgene forberedes av en nominasjonskomité valgt av Kirkemøtet 2019. 
 
Nominasjonskomiteens arbeid skjer blant annet på bakgrunn av forslag fra 
bispedømmerådene. Nominasjonskomiteen ber derfor de nye bispedømmerådene om 
innspill. 
 
Forslag på kandidater til Kirkerådet 
I «regler for valg av Kirkerådet» § 2-2 heter det at «Nominasjonskomiteen ber 
bispedømmerådene om å foreslå tre av sine leke medlemmer som kandidater i prioritert 
rekkefølge. --- Fra bispedømmene i Nidaros, Sør-Hålogaland og Nord-Hålogaland bør minst 
en av de foreslåtte kandidatene være same». Alle prester og leke kirkelige tilsatt er å anse 
som kandidater til Kirkerådet. De skal derfor ikke være blant de foreslåtte. 
 
Forslag på lederkandidater 
Bispedømmerådene kan også komme med forslag til lederkandidater overfor 
nominasjonskomiteen (§ 2-2 andre ledd). 
 
Nominasjon av kandidater til Samisk kirkeråd 
Nominasjon av medlemmer til Samisk kirkeråd er nå overført til Samisk kirkelig valgmøte. 
De hadde sitt møte i mai 2019 og nominerte der kandidater til Samisk kirkeråd. 
Bispedømmerådene skal derfor ikke foreslå kandidater til dette rådet. 
 
Forslag på kandidater til Klagenemnda 
Bispedømmerådene kan komme med forslag til Klagenemnda. Se vedlagte regler for Den 
norske kirkes klagenemnd.  
 
Forslag på kandidater til Kontrollutvalget 
Bispedømmerådene kan komme med forslag til Kontrollutvalget. Leder og nestleder av 
Kontrollutvalget skal være medlem av Kirkemøtet. Se vedlagte regler for Den norske kirkes 
kontrollutvalg. 
 
Forslag på kandidater til Mellomkirkelig råd 
Det foreslås endring i reglene for sammensetning og valg av Mellomkirkelig råd til 
Kirkemøtet 2020. Dette er pr nå på høring. Det betyr at det er uavklart hvordan valg av 
Mellomkirkelig råd skal skje, enten ved valg på Kirkemøtet eller oppnevning av Kirkerådet. 
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Nominasjonskomiteen ber likevel bispedømmerådene om å foreslå 2 kandidater til 
Mellomkirkelig råd, i prioritert rekkefølge. I dagens regler skal det velges ett medlem fra 
hvert bispedømme. I forslag til nye regler skal det velges 4 eller 6 medlemmer fra 
bispedømmene totalt. Vi gjør oppmerksom på at et av forslagene til sammensetning av 
Mellomkirkelig råd krever at de medlemmene som skal velges, må være medlem av 
Kirkemøtet. Dagens regler har ikke dette kravet. Det er Kirkemøtet i 2020 som fastsetter nye 
regler for Mellomkirkelig råd. 
 
Frister 
Siste frist for innsending av forslag til kandidater er tirsdag 28. januar 2020.  
Nominasjonskomiteen vil ha møte tidlig i februar, det kan derfor ikke gis utsettelse på denne 
fristen. Det forutsettes at de kandidater som foreslås til de ulike verv er villige til 
å la seg nominere. Dette gjelder ikke eventuelle lederkandidater. 
 
Komitearbeidet under Kirkemøtet 
Kirkemøtets medlemmer og andre med tale- og forslagsrett, fordeles for hele valgperioden, 
på faste komiteer innenfor de saksområder som møtet skal arbeidet med. Det enkelte 
bispedømmeråd skal fremlegge forslag til hvordan rådets medlemmer skal fordeles på de 
faste komiteene. Hvert bispedømmeråd skal være representert i alle komiteene. 
 
Bispedømmerådene, møtets geistlige og leke medlemmer bør være forholdsmessig 
representert i komiteene. Kirkerådet vil se på listefordeling og kjønnsmessig balanse i 
komiteene. Dette betyr at ikke alle ønsker kan imøtekommes, men så langt det er mulig 
plasseres kirkemøtets medlemmer i ønsket komité. Kirkerådet ber om å få tilbakemelding 
om ønsket komitéfordeling for bispedømmerådets medlemmer innen 12. februar 2020, 
oppgi primær- og sekundærønske. 
 
Komiteene er som følger: 
Komité A: Gudstjeneste 
Komité B:a Undervisning, diakoni og samfunnsspørsmål 
Komité C: Økonomi og kirkeordning 
Komité D: Kirkeordning 
Komité E: Personal, arbeidsgiverspørsmål og utdanning 
Komité F: Informasjon, urfolk, internasjonale og økumeniske forhold 
 
Sakene på Kirkemøtet må fordeles i komiteene etter saksmengde. Komiteene må derfor som 
tidligere regne med at de kan få tildelt saker som ikke hører hjemme innenfor deres saksfelt. 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Ingrid Vad Nilsen  
Direktør Øyvind Meling 
 Seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
Vedlegg:  
Regler for valg av Kirkerådet 
Skjema for foreslåtte kandidater til Kirkerådet 
Skjema for foreslåtte kandidater til Mellomkirkelig råd 
Regler for Den norske kirkes klagenemnd 
Regler Den norske kirkes kontrollutvalg 
Skjema for foreslåtte kandidater til Kontrollutvalget 
Skjema for foreslåtte kandidater til Klagenemnda 
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Mottakere: 
Alle bispedømmekontor                                  
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Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023. 

Medlemmenes ønsker angående komiteer i Kirkemøtet. 

 

Navn Primærønske Sekundærønske 

Tanja Nyjordet   

Hanne Jakobsen   

Per Kristian Skorpen Komité F Komité A 

Hugo Johansen Komité E Komité C evt. komité D 

Tiril Sørensen   

Odvar Nordnes   

Ingrid Olsen   

Kurt Solstrøm   

Gro Bergrabb   

Rolf Steffensen   

Ann-Helen F. Jusnes   

 

Komiteene er som følger:  
Komité A: Gudstjeneste  
Komité B: Undervisning, diakoni og samfunnsspørsmål  
Komité C: Økonomi og kirkeordning  
Komité D: Kirkeordning  
Komité E: Personal, arbeidsgiverspørsmål og utdanning  
Komité F: Informasjon, urfolk, internasjonale og økumeniske forhold  
Sakene på Kirkemøtet må fordeles i komiteene etter saksmengde. Komiteene må derfor som tidligere 

regne med at de kan få tildelt saker som ikke hører hjemme innenfor deres saksfelt. 
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DEN NORSKE KIRKE 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd  

 
 

 
 

 
 

Saksbehandler Arkivkode Arkivsak Ugradert 

Omar Paal Aardal 411 19/04426-8    

 
 

 
 
 

Mulighet til å foreslå kandidater til Klagenemnda og Kontrollutvalget 
 
 
 
Vedlegg:  
Regler for Den norske kirkes klagenemnd 
Regler Den norske kirkes kontrollutvalg 
Skjema for foreslåtte kandidater til Klagenemnda 
Skjema for foreslåtte kandidater til Kontrollutvalget 
 
 

Saksorientering 
Forslag på kandidater til Klagenemnda 
Bispedømmerådene kan komme med forslag til Klagenemnda. Se vedlagte regler for Den 
norske kirkes klagenemnd. 
 
Forslag på kandidater til Kontrollutvalget 
Bispedømmerådene kan komme med forslag til Kontrollutvalget. Leder og nestleder av 
Kontrollutvalget skal være medlem av Kirkemøtet. Se vedlagte regler for Den norske kirkes 
kontrollutvalg. 
 

 
Forslag til vedtak 
Ingen innstilling 
 
 

Saksnummer Råd/utvalg Møtedato 

12/20 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023 23.01.2020 
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DEN NORSKE KIRKE 

Kirkemøtet 
 

Regler for Den norske kirkes kontrollutvalg 

 

§ 1. Valg og sammensetning  
 
I det første møte i sin valgperiode velger Kirkemøtet medlemmer og 

varamedlemmer til Den norske kirkes kontrollutvalg (heretter kontrollutvalget). 
Medlemmene velges for hele valgperioden.  
 

Medlemskap i Den norske kirke er et vilkår for å være medlem eller 
varamedlem av kontrollutvalget. 
 

Kontrollutvalget skal ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer. 
Kirkemøtet velger leder og nestleder, samt deres varamedlemmer, blant Kirkemøtets 
medlemmer.  
 

Utelukket fra å bli valgt inn i kontrollutvalget, er medlemmer av Kirkerådet og 
de øvrige sentralkirkelige råd, ansatte i den sentralkirkelige administrasjon, daglig 
leder av bispedømmerådenes virksomhet samt Den norske kirkes revisor.  
 
§ 2. Kontrollutvalgets mandat 
 

Kontrollutvalget skal på Kirkemøtets vegne forestå den løpende kontroll med 
Kirkerådets virksomhet – herunder kontrollere om Kirkemøtets vedtak blir fulgt opp 
etter deres innhold og forutsetninger. 
 

Kontrollutvalget skal se til at Den norske kirkes regnskaper blir revidert på en 
betryggende måte. 

 
Kontrollutvalget skal se til at Kirkerådets virksomhet blir undergitt 

forvaltningsrevisjon. Herunder skal kontrollutvalget se til 
- at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak, herunder Kirkerådets eget 
økonomiregelverk med tilhørende instrukser, og 

- at det gjennom systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse og virkninger blir tilført Kirkemøtet relevant informasjon om 
gjennomføringen av Kirkemøtets vedtak ut fra deres innhold og 
forutsetninger. 

 
Kontrollutvalget rapporterer årlig resultatene av sitt arbeid til Kirkemøtet, etter at 

disse først har vært forelagt Kirkerådet til uttalelse. 
 
§ 3. Alminnelige bestemmelser om kontrollutvalgets arbeid  
 

Uhindret av eventuell taushetsplikt skal Kirkerådet gi kontrollutvalget tilgang 
til de dokumenter og den informasjon utvalget ber om.  
 

Kontrollutvalget kan som ledd i sitt arbeid rette henvendelser til andre enn 
Kirkerådet for å tilveiebringe relevante opplysninger.  
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Kontrollutvalgets medlemmer og sekretariat er undergitt forvaltningslovens 

regler om taushetsplikt. 
 

§ 4. Kontrollutvalgets arbeid knyttet til regnskapsrevisjon (årsregnskapet) 
 

Kontrollutvalget gir innstilling til Kirkemøtet når Kirkemøtet skal velge revisor til 
å revidere Den norske kirkes årsregnskap. 

 
Kontrollutvalget holder seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og ser til at 

dette følger gjeldende bestemmelser og standarder for revisjon. 
 

Kontrollutvalget mottar kopi av revisors revisjonsberetning og avgir uttalelse om 
denne. Kontrollutvalget skal se til at revisors merknader blir fulgt opp. 
 
§ 5. Kontrollutvalgets arbeid knyttet til forvaltningsrevisjon  
 

Kontrollutvalget gir innstilling til Kirkemøtet når Kirkemøtet skal vedta plan for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Slik plan skal vedtas minst én gang i hver 
valgperiode. 

  
Kontrollutvalget treffer nærmere bestemmelser om hvilke revisjoner som skal 

utføres innenfor planens rammer.  
 

Kontrollutvalget avgir rapport til Kirkemøtet om hvilke forvaltningsrevisjoner 
som er gjennomført og resultatene av disse.  

 
§ 6. Administrative forhold  
 

Kontrollutvalget er direkte underordnet Kirkemøtet og er underlagt dets styrings- 
og instruksjonsmyndighet.  
 

Kirkemøtet skal sørge for at kontrollutvalget har de ressurser som svarer til de 
oppgaver utvalget skal utføre.  
 

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for sitt arbeid. Dette forslaget 
følger Kirkerådets innstilling til budsjett til Kirkemøtet.  

 
Kontrollutvalget skal tildeles sekretærbistand (et sekretariat) etter nærmere 

bestemmelser fastsatt av Kirkemøtet.  
 

Den som utfører sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget, er direkte 
underordnet utvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg dette gir.  

 
Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget, på forhånd 

er tilstrekkelig utredet.  
 

Den som utfører regnskapsrevisjon for Kirkemøtet eller revisjonsoppgaver for 
kontrollutvalget, kan ikke utøve sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget. Det samme 
gjelder kontrollutvalgets medlemmer. 
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Sekretariatet skal organiseres uavhengig av Kirkerådets administrasjon og skal 
ikke være underlagt dens myndighet. Sekretariatet skal lokaliseres utenfor Kirkerådets 
sekretariat. 

 
 

§ 7. Ikrafttredelse 
 

Reglene trer i kraft fra den tid Kirkerådet bestemmer.1 

                                                   
1 1. januar 2017, jf. vedtak i KR 47/16 
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Skjema for foreslåtte kandidater til Klagenemnda 
 

Navn: 

Adresse: 

Mail: 

Tlf: 

 

Bispedømme 

 

Fødselsår 

 

Yrke/stilling 

 

Utdanning 

 

Organisasjonserfaring 

 

Tidligere/nåværende verv 

 

Kategorien kandidaten er tenkt valgt innen 

 

Eventuelle andre relevante opplysninger 

 

 

 

 

Returneres KR innen 28.januar 2020 
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Skjema for foreslåtte kandidater til Kontrollutvalget 
 

Navn: 

Adresse: 

Mail: 

Tlf: 

 

Bispedømme 

 

Fødselsår 

 

Yrke/stilling 

 

Utdanning 

 

Organisasjonserfaring 

 

Tidligere/nåværende verv 

 

Saksfelt kandidaten er spesielt opptatt av å arbeide med 

 

Eventuelle andre relevante opplysninger 

 

 

 

 

Returneres KR innen 28.januar 2020 
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Denne behandlingen '13/20 Orienteringssaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 24. januar 2020' har ingen

saksframlegg.
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Denne behandlingen '14/20 Referatsaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 24. januar 2020' har ingen saksframlegg.
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