
STATUTTER FOR NEMND FOR GUDSTJENESTELIV (NFG) 
Sist endret 2008 (52/08) 
 
1. FUNKSJON 
 
§ 1.1 NFG er et rådgivende fagorgan for Kirkerådet og rapporterer til Kirkerådet. 
 
§ 1.2 NFGs arbeidsområde er kirkens gudstjenesteliv, som omfatter spørsmål 

vedrørende kirkens liturgi, hymnologi, liturgiske klær/utstyr og økumenisk 
gudstjenestekontakt. 

 
§ 1.3 Kirkerådet fastsetter arbeidsprogram og budsjett for NFG. 
 
§ 1.4 NFG skal utføre sitt arbeid i lojalitet mot den evangelisk-lutherske lære. 
 
2. SAMMENSETNING 
 
§ 2.1                   NFG har 10 medlemmer, 2 varamedlemmer og 2 konsultative medlemmer,  
                           nemlig ett oppnevnt av Mellomkirkelig råd og ett oppnevnt av Samisk kirkeråd. 
 
§ 2.2 NFG oppnevnes av det valgte Kirkerådet, som også utpeker leder for nemnda. 

NFG velger selv nestleder og arbeidsutvalg. 
 
 
3. MØTENE 
 
§ 3.1 NFG kommer sammen til møte når lederen anser det nødvendig, og i den 

utstrekning økonomien tillater det, normalt 2-5 ganger pr. år. 
Om nødvendig kan inntil 2 av møtene gis en varighet på to dager. 

 
§ 3.2 NFGs leder innkaller til møtene minst 10 dager på forhånd. Med innkallingen 

skal følge forslag til saksliste og – så langt det er praktisk mulig – tilhørende 
saksdokumenter. 

 
§ 3.3 Innkallingen med forslag til saksliste sendes varamedlemmene til orientering. 

Ved forfall skal varamedlem innkalles umiddelbart. 
 
§ 3.4 NFG er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene eller lovlig 

innkalte varamedlemmer er til stede. 
 
§ 3.5 NFGs beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens 

stemme utslaget. 
 
§ 3.6 Det føres protokoll fra møtene i NFG. Protokollen sendes til møtets deltakere 

med en ukes kommentarfrist. Hvis møtets deltakere ikke har kommentarer innen 
fristen, anses protokollen som godkjent. 

 
§ 3.7 Protokoll fra møtene sendes NFGs medlemmer, varamedlemmer og konsultative 

medlemmer, de sentralkirkelige råd og andre aktuelle instanser. 
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4. ARBEIDSFORM 
 
§ 4.1 NFG velger selv sin arbeidsform, slik at oppgavene kan løses på en mest mulig 

rasjonell måte innenfor vedtatt budsjett. 
 
§ 4.2 NFG kan i samråd med Kirkerådet oppnevne arbeidsgrupper til å arbeide med 

delspørsmål eller enkeltsaker, innenfor vedtatt arbeidsprogram og budsjett. 
 
§ 4.3 NFG skal legge opp sitt arbeid slik at det sikres god kommunikasjon med berørte 

instanser og fagmiljøer. 
 
§ 4.4 NFG kan avgi uttalelser etter retningslinjer fastsatt av Kirkerådet. Det må fremgå 

at slik uttalelse står for NFGs regning. 
 
§ 4.5 Når NFG ønsker å ta initiativ i forhold til offentligheten og rette henvendelser til 

eksterne instanser, samordnes dette med Kirkerådets direktør etter de 
retningslinjer som gjelder til enhver tid. 

 
 
5. ØKONOMI 
 
§ 5.1 Kirkerådet dekker møte- og reiseutgifter i forbindelse med NFGs møter innenfor 

de rammer som vedtas på hvert års budsjett. 
 
§ 5.2 Kirkerådet stiller sekretær- og kontorhjelp til disposisjon for rådets arbeid 

innenfor de ressursmessige rammer som foreligger og ut fra en helhetlig 
vurdering og prioritering i sekretariatet. 

 
 
 


