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Møtet ble ledet av Svein Arne Lindø, og som vanlig fulgte ordningen med en 

saksordfører for hver sak. Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. Møtet 

startet med andakt.  

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 

KR  
Oslo, 31.januar-1. februar 2013 
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Svein Arne Lindø orienterte Kirkerådet om vigslingen av Stein Reinertsen i Kristiansand 

domkirke til biskop i Agder og Telemark, under nærvær av bl.a H.M. Kong Harald og 

kirkeminister Rigmor Aasrud. 

 

Saksliste 

Saksnr.   Sakstittel 
KR 01/13   Referatsaker        

KR 02/13   Orienteringssaker       

KR 03/13   Kirkeordning etter 2013      

KR 04/13   Økumeniske generalforsamlinger 2013    

KR 05/13   Oljefondet       

KR 06/13 Oppnevning av delegat fra Dnk til KEKs generalforsamling 

2013    

KR 07/13   Det livssynsåpne samfunn – NOU 2013:1    

 

KR 01/13  Referatsaker 

 

Forslag til vedtak 

 

Kirkerådet tar referatsakene til orientering. 

 

Vedtak 

 

Kirkerådet tar referatsakene til orientering. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

KR 02/13  Orienteringssaker 
 

1. Rom i Herberget – uttalelse fra MKR 

2. Be om varig og rettferdig fred i Israel og Palestina – uttalelse fra MKR 

3. Mandat og sammensetning av informasjon for den norske kirkes nord/sør 

informasjon 

  

 

Forslag til vedtak 

Kirkerådet tar sakene til orientering. 

 

Vedtak 

Kirkerådet tar sakene til orientering. 

Enstemmig vedtatt 
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KR 03/13 Ny kirkeordning etter 2013 

Sammendrag  

Kirkerådet har vedtatt å legge fram en sak om Kirkeordning etter 2013 for Kirkemøtet i 2013. Kirkerådet 

behandlet saken første gang på sitt møte i september 2012 (KR 39/12), og deretter annengangsbehandling i 

desember 2012 (KR 51/12).  

 

Kirkerådets vedtak i denne saken var:  

 

1. Kirkerådet har drøftet hovedproblemstillinger og strategier for arbeidet med ny Kirkeordning 

med tanke på behandling i Kirkemøtet 2013. Kirkerådet ber sekretariatet arbeide videre med 

dokumentet i tråd med Kirkerådets vedtak KR 39/12 og drøftingene på Kirkerådets møte. 

2. Kirkerådet ber om at det fram mot Kirkemøtet i 2013 arbeides med  

- overdragelse av det statlige arbeidsgiveransvaret til kirkelige organ, herunder økonomiske og 

administrative konsekvenser. 

- Den norske kirke som rettssubjekt 

- sammendrag av innspill fra refleksjonsprosessen 

 

3. Det må arbeides videre med: 

- Rapport om erfaringer med nåværende kirkeordning 

- En gjennomgang av ledelse i en endret kirkeordning. Denne gjennomgangen må særlig belyse 

forståelsen av tilsynet 

- En utredning om økonomiske og administrative konsekvenser av en ny kirkeordning. 

 

Kirkemøtet 2013 er det første Kirkemøtet etter den omfattende endringen av Grunnloven i mai 2012.  

Grunnlovsendringen legger en plattform for og nødvendiggjør et videre arbeid med kirkens ordninger. En 

lang rekke Kirkemøter har behandlet saker som omhandler utviklingen av kirkens ordninger.  

 

I behandlingen av Kirkeforliket pekte Kirkemøtet på følgende:  

Kirkemøtet er tilfreds med at Kirkemøtets synspunkter (sak KM 8/06) er tillagt vekt … Kirkemøtet 

fastholder likevel at Den norske kirke, som konsekvens av grunnlovsendringene, må bli eget rettssubjekt. 

Kirkemøtet fastholder videre at arbeidsgiveransvaret for prester, proster og biskoper må overføres fra 

staten til kirken, og at den regionale og sentrale kirkelige administrasjon ikke lenger bør være en del av 

statsforvaltningen (KM 10/08).  

 

Kirkemøtet i 2013 skal ikke vedta en ny Kirkeordning. I forhold til politiske myndigheter gir Kirkeforliket 

rammer for hvilke områder innen ny Kirkeordning som blir behandlet i løpet av inneværende 

Stortingsperiode. Som saksutredningen viser går Kirkens krav til en ny Kirkeordning vesentlig lenger enn 

det Kirkeforliket legger grunnlag for. I behandlingen på Kirkemøtet 2013 foreslås grunnlag og føringer for 

etablering av rettssubjekt for Den norske kirke og overføring av arbeidsgiveransvar for prester, biskoper, 

ansatte ved bispedømmeråd og ved de sentralkirkelige råd.  Kirkemøtet legger opp til det utviklingsarbeid 

som naturlig følger Kirkeforlikets utløp i nåværende Stortingsperiode.   

 

Saken til Kirkemøtet i 2013 henger nært sammen med den videre behandling i Kirkemøtet 2014 og de 

kommende år. Forslag til en ny Kirkeordning må utvikles og parallelt med dette må det arbeides med en ny 

Kirkelov. Det endelige forslag til ny kirkeordning må konsekvensutredes og sendes på høring.  På denne 

bakgrunnen kan Stortinget vedta en ny Kirkelov og Kirkemøtet vedta en ny kirkeordning. 

 

Til tredjegangs behandling er dokumentet videreutviklet i tråd med drøftingen på Kirkerådets møte i 

desember. Til denne behandlingen foreligger en gjennomgang av den omfattende refleksjonsprosessen om 

kirkeordningen. 730 menigheter og fellesråd pluss en rekke andre instanser har levert innspill på 

refleksjonsprosessen.  

 

Saksframlegget anbefaler en trinnvis utvikling av Kirkeordningen, hvor etableringen av rettssubjekt for 

Den norske kirke er første skritt.  Dette legger grunnlag for overføring av ansvar for den geistlige tjeneste 

fra staten til kirken sentralt.  
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Dette dokumentet behandler i liten grad viktige utfordringer i forholdet mellom organer på 

nasjonalt nivå. Det er nødvendig å arbeide videre med forståelsen av både Kirkemøtet, Kirkerådet, 

Bispemøtet og arbeidsgiverorganisering på nasjonalt nivå. Dette kommer til behandling på senere 

Kirkemøter.  

 

Forslag til vedtak  

1. Kirkerådet oversender sak om Kirkeordning etter 2013 til behandling i 

Kirkemøtet. 

2. Kirkerådet vil takke alle som har deltatt i refleksjonsprosessen i 2012. Kirkerådet 

vil også takke alle de rådsorganer, kirkelige organisasjoner, institusjoner og 

enkeltpersoner som har sendt innspill til det videre arbeid med kirkeordning. 

3. Med tanke på Kirkemøtet 2014 og senere må det arbeides videre med: 

a) Rapport om erfaringer med nåværende kirkeordning 

b) En utredning om ledelse i en endret kirkeordning. Denne gjennomgangen må 

særlig belyse forståelsen av tilsynet  

c) En gjennomgang av nasjonale og regionale organers ansvar og oppgaver i en 

ny kirkeordning, og deres forhold til hverandre.  

d) En plan for videre arbeid med Kirkeordningen 

II Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å gjøre følgende vedtak: 

1. Kirkemøtet ber om at det etableres et nasjonalt rettssubjekt for Den norske kirke 

2. Kirkemøtet ber om at virksomhets- og arbeidsgiveransvaret for prestetjenesten 

overdras til dette rettssubjektet. De sentrale og regionale kirkelige organer 

overføres slik at disse ikke lenger er statlige forvaltningsorganer (jf Kirkemøtets 

høringsuttalelse, sak KM 10/11). 

Erling Birkedal fremmet følgende forslag: 

I  

1. Kirkerådet oversender sak om Kirkeordning etter 2013 til behandling i Kirkemøtet.  

Kirkemøtet får en orientering om en målrettet plan for det videre arbeid med 

kirkeordning. 

 

2. Kirkerådet vil takke alle som har deltatt i refleksjonsprosessen i 2012. Kirkerådet vil 

også takke alle de rådsorganer, kirkelige organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner 

som har sendt innspill til det videre arbeid med kirkeordning.  

 

3. Det legges opp til å drøfte og gi mulighet for valg av organisasjonsmodell (bl.a. med 

nivå for arbeidsgiveransvar) på Kirkemøtet i 2014. Det må til dette møtet også arbeides 

videre med:  

 

a) Erfaringer med nåværende kirkeordning  
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b) En vurdering av hvilke konsekvenser de ulike forslag til endringer i kirkeordning kan 

få for soknet og den lokale menighet. 

 

 c) En gjennomgang av nasjonale og regionale organers ansvar og oppgaver i en ny 

kirkeordning, og deres forhold til hverandre.   

 

d) En avklaring av ledelse på ulike nivå i en endret kirkeordning. Denne gjennomgangen 

må inkludere forståelsen av tilsynet.  

 

4. Etter Kirkemøtet i 2014 må det arbeides videre med: 

 

a) En plan for videre arbeid med Kirkeordningen  

 

b) Finansieringsordning for kirken 

 

c) Gi innspill til innholdet i en rammelov 

 

II Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å gjøre følgende vedtak:  

1. Kirkemøtet ber Stortinget om at Den norske kirke etableres som et rettssubjekt, så snart 

som mulig etter forliksperioden utgår 1. oktober 2013. (jf KM 10/08 pkt 6) 

 

2. Kirkemøtet ber om at virksomhets- og arbeidsgiveransvaret for prestetjenesten 

overdras til Den norske kirke. De sentrale og regionale kirkelige organer overføres til 

dette rettssubjektet, slik at disse ikke lenger er statlige forvaltningsorganer (jf 

Kirkemøtets høringsuttalelse, sak KM 10/11).  

 

 3. Kirkemøtet ber om at Stortinget i løpet av neste periode (2013-17) vedtar en kortfattet 

rammelov for Den norske kirke, slik at Kirkemøtet på dette grunnlag kan vedta Den 

norske kirkes ordning.  

 

4. Kirkemøtet ber Kirkerådet om å forberede en sak til Kirkemøtet i 2014 der man drøfter 

og gir mulighet til å velge organisasjonsmodell for fremtidig kirkeordning. 

 

5. Kirkemøtet legger til grunn at en fremtidig kirkeordning må støtte opp om den lokale 

menighets behov (jf KM 08/07), at det blir et felles arbeidsgiveransvar  (jf KM 08/05) og 

at det er tjenlig med tre forvaltningsnivå med demokratisk valgte organer (jf KM 08/05). 

  

Svein Arne Lindø fremmet følgende forslag: 

I Sammendraget lages det en tekst som kommenterer de tidligere 

Kirkemøtevedtakene i Kirkeordning.  

I   Kirkerådet vedtar: 

1. Kirkerådet oversender sak om Kirkeordning etter 2013 til behandling i 

Kirkemøtet. 
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2. Kirkerådet vil takke alle som har deltatt i refleksjonsprosessen i 2012. Kirkerådet 

vil også takke alle de rådsorganer, kirkelige organisasjoner, institusjoner og 

enkeltpersoner som har sendt innspill til det videre arbeid med kirkeordning. 

3.  Med tanke på Kirkemøtet 2014 og senere må det arbeides videre med: 

a) Rapport om erfaringer med nåværende kirkeordning 

b) En utredning om ledelse i en endret kirkeordning. Denne gjennomgangen må 

særlig belyse forståelsen av tilsynet og ha til hensikt å avklare ledelse på ulike 

nivå i kirken.  

c) En gjennomgang av nasjonale og regionale organers ansvar og oppgaver i en 

ny kirkeordning, og deres forhold til hverandre.  

d) En masterplan for det arbeidet med en ny kirkeordning. Dette innebærer en 

oversikt over sakskomplekset og en tempoplan 

e) En analyse av hvilke konsekvenser endringer i kirkeordningen kan få for 

soknet og den lokale menighet, vurdert ut fra kirkens oppdrag og mål.  

f) Det må utredes administrative og økonomiske konsekvenser både for en ny 

kirkeordning og for innføringsfasen av denne. 

II Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å gjøre følgende vedtak: 

1. Kirkemøtet vil understreke at grunnlovsendringene har etablert en rettssituasjon 

for Den norske kirke som har en midlertidig karakter.  

 

2. Kirkemøtet ber Regjering og Storting om at det etableres et nasjonalt rettssubjekt 

for Den norske kirke så snart som mulig. (jf KM 10/08 pkt 6).  

3. Kirkemøtet ber om at virksomhets- og arbeidsgiveransvaret for prestetjenesten 

overdras til dette rettssubjektet. De sentrale og regionale kirkelige organer 

overføres tilsvarende til dette rettssubjektet, Kirkemøtet, slik at disse ikke lenger 

er statlige forvaltningsorganer (jf Kirkemøtets høringsuttalelse, sak KM 10/11). 

 

4. Kirkemøtet ber Regjering og Storting om at det snarest igangsettes arbeid med en 

kortfattet rammelov for Den norske kirke som gir Kirkemøtet 

normgivningskompetanse.  Kirkemøtet ber om at dette blir gjort i den kommende 

stortingsperioden 2013-2017 

 

Voteringsorden 

Administrasjonen tok inn følgende tilføyelse i II-1: Kirkemøtet vil understreke at 

grunnlovsendringene har etablert en rettssituasjon for Den norske kirke som har en 

midlertidig karakter.   
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Administrasjonen tok videre inn et forslag om å adressere vedtakets romertall II til 

Regjering og Storting. 

 

Administrasjonens forslag til vedtak ble satt under votering, og ble vedtatt med 9 

stemmer. Forslagene fra Birkedal og Lindø ble følgelig ikke votert over.  

KR 03/13 Vedtak:  

1.Kirkerådet oversender sak om Kirkeordning etter 2013 til behandling i Kirkemøtet. 

2.Kirkerådet vil takke alle som har deltatt i refleksjonsprosessen i 2012. Kirkerådet 

vil også takke alle de rådsorganer, kirkelige organisasjoner, institusjoner og 

enkeltpersoner som har sendt innspill til det videre arbeid med kirkeordning. 

3. Med tanke på Kirkemøtet 2014 og senere må det arbeides videre med: 

a) Rapport om erfaringer med nåværende kirkeordning 

b) En utredning om ledelse i en endret kirkeordning. Denne gjennomgangen 

må særlig belyse forståelsen av tilsynet  

c) En gjennomgang av nasjonale og regionale organers ansvar og oppgaver i 

en ny kirkeordning, og deres forhold til hverandre.  

d) En plan for videre arbeid med Kirkeordningen 

II Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å gjøre følgende vedtak: 

1.Kirkemøtet ber Regjering og Storting om at det etableres et nasjonalt rettssubjekt 

for Den norske kirke. Kirkemøtet vil understreke at grunnlovsendringene har etablert 

en rettssituasjon for Den norske kirke som har en midlertidig karakter. 

 

2.Kirkemøtet ber Regjering og Storting om at virksomhets- og arbeidsgiveransvaret 

for prestetjenesten overdras til dette rettssubjektet. De sentrale og regionale kirkelige 

organer overføres slik at disse ikke lenger er statlige forvaltningsorganer (jf 

Kirkemøtets høringsuttalelse, sak KM 10/11). 

 

 

KR 04/13 Økumeniske generalforsamlinger 2013   

 
Sammendrag  
2013 blir et viktig økumenisk år ettersom både Kirkenes verdensråd (KV) og Konferansen av europeiske 

kirker (KEK) holder generalforsamling. KVs 10. generalforsamling har som hovedtema Livets Gud – led 

oss til rettferdighet og fred og finner sted i Busan, Sør-Korea, 30. oktober-8. november. KEKs 

generalforsamlingstema er hentet fra Apg. 22,14-16; Så hvorfor nøler du nå? – KEKs rolle i et Europa i 

endring, og møtet arrangeres i Budapest 3.-8. juli.  

 

Den norske kirke vil sende delegasjoner til begge generalforsamlingene, og Kirkemøtet vil gjennom denne 

saken får en orientering om disse møtene og mulighet til å gi innspill til delegasjonene fra Den norske 
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kirke. Begge generalforsamlingene vil behandle en lang rekke saker. I dette saksfremlegget er det derfor 

valgt ut noen problemstillinger og dokumenter av særlig relevans for Den norske kirke og for saker 

Kirkemøtet særlig engasjerer seg i.  

 

Hovedsaken på KEKs generalforsamling vil være ny organisasjonsstruktur. Den norske kirke 

v/Mellomkirkelig råd har allerede levert høringssvar til forslaget til ny struktur. Dette sammen med ønsket 

om å gjøre sak 9/13 praktisk håndterbar for Kirkemøtet, er bakgrunnen for at Kirkerådet anbefaler at KEKs 

generalforsamling legges fram som orientering for Kirkemøtet i 2013. Kirkemøtet inviteres til å drøfte og 

fatte vedtak kun vedrørende KVs generalforsamling. Kirkemøtet vil i 2014 bli gjort kjent med resultatene 

fra både KEK og KVs generalforsamlinger og få anledning til å drøfte hvorledes de skal følges opp i Den 

norske kirke.  

 

De vedlagte dokumentene fra KV, Unity Document og The Church, har særlig interesse for vårt arbeid med 

ny kirkeordning, kirkeforståelsene og økumenikk, og dokumentet Together Towards Life knytter an til 

saken om misjon som Kirkemøtet behandlet i 2011. Kirkemøtet inviteres til å gi innspill til Dnk-

delegasjonen til disse dokumentene. Den norske kirke har et stort engasjement i KVs arbeid for 

rettferdighet og fred, og vi utfordres til bidra til å videreutvikle dette i årene framover. Det legges opp til at 

møtet i Sør-Korea skal engasjere bredt – langt ut over de som er tilstede i Busan. Derfor lages det 

ressursmateriell som kan brukes av medlemskirker, lokalmenigheter og enkeltpersoner, og 

generalforsamlingen vil kunne følges på Web-TV og sosiale medier. Kirkemøtet inviteres til å tenke 

kreativt om hvorledes KVs generalforsamling kan engasjere og inspirere bredt i Den norske kirke for å 

styrke sammenhengen mellom livet i lokal-menighetene og Den norske kirkes identitet som del av det 

globale kirkefelleskapet i KV.  

 

Kirkemøtet inviteres til å:  
-delegasjon til KVs generalforsamling vedrørende:  

 

- de tre nevnte dokumenter  

- Dnks samarbeid med KV om arbeidet for rettferdighet og fred  

- å inspirere menighetene til engasjement i forhold til KVs generalforsamling  

 av KEKs generalforsamling til orientering  

 

Saksdokumentet orienterer om Den norske kirkes økumenisk engasjement med hovedvekt på KV og 

KEK.Den norske kirke var aktivt med i etableringen av de internasjonale økumeniske organisasjonene etter 

annen verdenskrig og vår kirke blir fortsatt sett på som en solid bidragsyter til det globale kirkelige 

fellesskapet. Til gjengjeld har søsterkirker og de økumeniske organisasjonene beriket norsk kirkeliv på 

mange områder. Forståelsen av hva som konstituerer kirken og hva som er kirkens oppdrag er utviklet i 

nært samarbeid med andre kirker og økumeniske organisasjoner. Den norske kirkes visjon som en 

«bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke» kan bare realiseres om vi knytter vår identitet til 

det verdensvide fellesskapet i Guds rike.  

 

Kirkemøtet ba i KM-sak 12/11 «Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke i økumenisk kontekst» om 

at det utarbeides en handlingsplan for økumenikk. 1 I følge komitéinnstillingen til den saken er det av «stor 

betydning at Den norske kirke ser seg selv som en del av et større fellesskap av kirker som står sammen om 

evangeliet og kirkens tjeneste, og tar på alvor forpliktelsen i dette fellesskapet». Det lutherske 

verdensforbund (LVF) har etter sin forrige generalforsamling i Stuttgart i 2010 vedtatt en ny strategi for 

årene fram mot 2017. Denne sammen med vedtakene fra generalforsamlingene til KV og KEK i 2013 vil gi 

oss et godt utgangspunkt for å utarbeide en handlingsplan for økumenikk i Den norske kirke.  

 

Kirkenes verdensråd (KV)  

KV ble etablert i 1948 som et fellesskap av kirker. I dag har organisasjonen 351 medlemskirker fra over 

100 land, hovedsakelig fra de protestantiske og ortodokse tradisjoner. KV er den viktigste og bredeste 

kirkelige økumeniske organisasjonen i verden i dag. I tillegg samarbeider KV nært med den romersk-

katolske kirke og er en sentral aktør i misjonalt og diakonalt arbeid. I dag ser vi også en tilnærming mellom 

KV og den evangeliske. Den norske kirke er den eneste norske medlemskirken i KV, men Norges Kristne 

Råd har observatørstatus, og Kirkens Nødhjelp har også et nært samarbeid med KV bl.a. gjennom Act 

Alliance (internasjonal økumenisk nødhjelps- og bistandssamarbeid).  
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KV har i grove trekk hatt samme organisasjonsstruktur helt siden etableringen i 1948, med en sterk og 

detaljstyrende sentralkomité. Nå foreligger et forslag til en omfattende modernisering av organisasjonen. 

Betydelig reduksjon av økonomiske ressurser og redusert stab de senere år har også framtvunget en 

omlegging til en mer fleksibel og effektiv organisasjon. Det endelige vedtaket blir fattet under 

generalforsamlingen.  

 

Konferansen av europeiske kirker (KEK)  

KEK ble til i tiden etter andre verdenskrig. I denne perioden skjedde en regionalisering av økumenisk 

arbeid over hele verden, knyttet til kirkenes behov for å forholde seg til særlige regionale spørsmål. I 

Europa var det et stort behov for forsoning mellom kirkene, og samarbeid for oppbygging av samfunnet. 

KEK ble stiftet ved sin første general-forsamling i 1959. I dag består organisasjonen av 124 medlemskirker 

fra en rekke konfesjoner, bl.a. ortodokse, gammelkatolske, anglikanske, lutherske, metodistiske, unerte, 

reformerte og mennonittiske kirker. I tillegg har organisasjonen 40 assosierte medlemsorganisasjoner, blant 

dem er Norges Kristne Råd. Den norske kirke var vertskap for KEKs generalforsamling i 2003 som ble 

holdt i Trondheim.  

 

I dag utfordres KEK og kirkene i Europa av en region endring. Den store saken ved denne 

generalforsamlingen er forslaget om ny organisasjonsmodell. Forslaget kom opp på forrige 

generalforsamling i Lyon, og det ble vedtatt å framskynde neste general-forsamling til 2013 for å 

ferdigstille en høyst tiltrengt fornyelse av KEK som de senere år på mange måter har befunnet seg i en 

krise.  

 

KM-sak 12/11 vedtakspunkt 6: «Kirkemøtet ber videre Mellomkirkelig råd om å utarbeide en handlingsplan for 

økumenikk som inkluderer grunnlagstenkning rundt den lutherske kirkes tilhørighet til den verdensvide kirke. En slik 

plan bør synliggjøre misjon og de eksisterende økumeniske relasjonene. Videre bør planen vise hvordan lutherske 

kirker bidrar inn i den økumeniske dialogen, så vel som påvirkes av det økumeniske fellesskap.» 3  

 

Forslag til vedtak  

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å fatte følgende vedtak 

1. Kirkemøtet vil understreke berikelsen og forpliktelsene som ligger i Den norske 

kirkes medlemskap i Konferansen av europeiske kirker (KEK) og Kirkens 

verdensråd (KV). Kirkemøtet ber delegasjonene fra Den norske kirke til 

generalforsamlingene i 2013 støtte vedtak som setter KEK og KV i stand til å 

møte aktuelle utfordringer og videreføre det økumeniske samarbeidet for å 

synliggjøre enheten i Kristus og gi et felles kristent vitnesbyrd. 

 

2. Kirkemøtet ber delegasjonen fra Den norske kirke til generalforsamlingen til KV i 

2013 vektlegge følgende:…………… 

 

KR 04/13 Vedtak  

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å fatte følgende vedtak 

1. Kirkemøtet vil understreke berikelsen og forpliktelsene som ligger i Den norske 

kirkes medlemskap i Konferansen av europeiske kirker (KEK) og Kirkens 

verdensråd (KV). Kirkemøtet ber delegasjonene fra Den norske kirke til 

generalforsamlingene i 2013 støtte vedtak som setter KEK og KV i stand til å 

møte aktuelle utfordringer og videreføre det økumeniske samarbeidet for å 

synliggjøre enheten i Kristus og gi et felles kristent vitnesbyrd. 
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2 Kirkemøtet ber delegasjonen fra Den norske kirke til generalforsamlingen til KV i 

2013 vektlegge følgende:…………… 

 

Enstemmig vedtatt 

 

KR 05/13 Forsvarlig etisk bruk av oljefondet - Forslag til 

kirkemøteuttalelse 

Sammendrag  

Kirkerådet har mottatt en henvendelse fra Agder og Telemark bispedømmeråd om å fremme sak til 

Kirkemøtet 2013 om bruk av oljefondet til beste for verdens fattige. Den norske kirke har ved flere 

anledninger satt fokus på det etiske ansvaret som er forbundet med å forvalte et slikt fond. 

 

Et kirkemøtevedtak om forvaltning av oljefondet har en sterk begrunnelse i sakens størrelse og grad av 

alvor. En rekke henvendelser til Kirkerådet tyder på at det er et stort engasjement for forvaltning av 

oljefondet. Samtidig er saken på agendaen også politisk. Det foreslås at Kirkemøtet avgir en uttalelse om 

bruken av fondet. Uttalelsen bør være etisk begrunnet, og kan slik være med å gi legitimitet og støtte til alle 

som jobber for at vår felles oljeformue skal investeres til beste for de fattige og for miljøet. 

 

Forslag til vedtak  

 

1. Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet 2013 å avgi følgende uttalelse om forsvarlig etisk 

bruk av oljefondet:[forslag til uttalelse] 

  

Administrasjonen trakk sitt opprinnelige forslag til vedtak til fordel for følgende: 

Kirkerådet anbefaler KM 2013 å avgi en uttalelse om forsvarlig etisk forvaltning av 

norske petroleumsressurser og bruk av oljefondet. 

 

Vedtak 

 

Kirkerådet anbefaler KM 2013 å avgi en uttalelse om forsvarlig etisk forvaltning av 

norske petroleumsressurser og bruk av oljefondet. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 06/13 Oppnevning av delegat fra Dnk til KEKs generalforsamling i 

2013 

Sammendrag  

På sitt møte 6.-7. desember behandlet Kirkerådet denne saken. Forslaget fra Mellomkirkelig råd om å velge 

prosjektleder i Flerkulturelt Kirkelig Nettverk i Norges Kristne Råd, Lemma Desta, som delegat, falt på 

dette møtet. I stedet gjorde Kirkerådet følgende vedtak:  

 

1. Kirkerådet sender saken tilbake til Mellomkirkelig råd. Rådet bes om å fremme forslag på en 

kandidat som er medlem av Den norske kirke. 

2. Kirkerådet behandler oppnevningssaken på nytt i sitt møte 31.januar 2013. 

3. Kirkerådet oppnevner Elise Sandnes som leder for delegasjonen. 
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Sekretariatet i Mellomkirkelig råd foreslår - i samråd med Kirkerådets direktør – generalsekretær i 

Areopagos, Raag Rolfsen, som delegat fra Dnk til KEKs generalforsamling i 2013. 

 

Fokuset for Raag Rolfsens engasjement har vært internasjonal politikk/etikk og etikk knyttet til økonomisk 

globalisering. Av dette har det fulgt to kirkelige publikasjoner Sårbarhet og sikkerhet (no. 2000, eng. 2001) 

og Kirken og den økonomiske globaliseringen (no./eng. 2007). 

 

På bakgrunn av arbeidet med Kirken og den økonomiske globaliseringen ble han i 2007 med i 

referansegruppen for Poverty, Wealth and Ecology (PWE) i Kirkenes verdensråd (KV). Han ble der spurt 

av representanter fra Konferansen for europeiske kirker (KEK) om å bli med i en arbeidsgruppe om 

globalisering i KEK fra 2008. Med utgangspunkt i denne gruppen ble han med i dialogprosjektet mellom 

KEK og det latinamerikanske kirkerådet (CLAI), som blant annet hadde et dialogmøte i Oslo i november 

2009. Siden 2010 har han vært Den norske kirkes representant i Church and Society Commission i KEK. 

 

I forhold til migrantarbeidet ledet han utredningen Religiøst mangfold og militær enhet. Dette var et 

pionerarbeid i å tenke nytt omkring mangfoldssamfunnet. I hans nåværende arbeid som direktør i Stiftelsen 

Areopagos er han tett involvert i arbeidet med migranter. Areopagos driver tre dialogsentre sammen med 

tre bispedømmer. Her står arbeidet med innvandrerbefolkningen sentralt. Organisasjonen jobber også med 

konkrete migrantkirker lokalt, ikke minst den kinesiske menigheten. 

 

Se ellers vedlagte CV.  

 

Forslag til vedtak  

 

Kirkerådet oppnevner Raag Rolfsen som delegat til KEKs generalforsamling i 2013.  

 

Vedtak 

 

Kirkerådet oppnevner Raag Rolfsen som delegat til KEKs generalforsamling i 2013.  

 

 

KR 07/13 NOU 2013:1 - Det livssynssåpne samfunn - Stålsettutvalget 

Sammendrag  

Stålsettutvalget overleverte til kulturminister Hadia Tajik utredningen Det livssynsåpne samfunn – En 

helhetlig tros- og livssynspolitikk (NOU 2013:1)7. januar 2013. 

 

Det er bebudet at utredningen blir sendt på høring, men det er ikke kjent når dette skal skje eller når det blir 

høringsfrist. Det antas at dette heller ikke vil være klart innen KM 2013.  

 

Kirkerådets sekretariat har laget en kort oversikt over momenter som vil være av særlig interesse for de 

kirkelige organer. Det er ikke tenkt som en uttømmende orientering.  

 

Det foreslås at Kirkemøtet 2013 har en drøfting av hvilke momenter det kan være viktig å at Kirkerådet 

vektlegger i en høring. 

 

Forslag til vedtak  

1. Kirkerådet tar NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn til orientering. 
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2. Kirkerådet ønsker å få saken tilbake til møtet i mars med sikte på å gi Kirkemøtet 

2013 momenter til en høringsuttalelse som Kirkerådet får fullmakt til å utarbeide. 

 

Det forelå i tillegg fra administrasjonen et forslag til en uttalelse om utredningen kalt 

Åpent rom for tro. 

 

Vedtak 

 

1. Kirkerådet tar NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn til orientering. 

 

2. Kirkerådet ønsker å få saken tilbake til møtet i mars med sikte på å gi Kirkemøtet 

2013 momenter til en høringsuttalelse som Kirkerådet får fullmakt til å utarbeide. 

 

3. Kirkerådet gir KR-AU fullmakt til å ferdigstille uttalelsen Åpent rom for tro 

(vedlagt)  

 

Enstemmig vedtatt 


