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N 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Godkjent 21.12.2011 

Protokoll 
Kirkerådet (KR) 
 

05-06.12.2011 

Kirkens hus 
  
Til stede: 

 

Harald Askeland Ingrun Jule 

May Lisbet Hovlid Aurdal Svein Arne Lindø 

Kjartan Bergslid Jofrid Trandem Myhre 

Helene Bjerkestrand Stein Reinertsen 

Helga Haugland Byfuglien Tone Synnøve Øygard Steinkopf 

Anne Dalheim Unny Nome Sivertsen 

Berit Espeset Anne Berit Evang (vara) 

Andreas Gotliebsen Kjetil Aano 

Kristin Gunleiksrud  

 

 

Fravær under enkelte saker, ved behandling og/eller da vedtak ble fattet:  

Harald Askeland: 69/11, 73/11,74/11,77/11, 78/11 

Helga Haugland Byfuglien: 58/11,65/11, 68/11, 71/11, 72/11,76/11 og 79/11 

Helene Bjerkestrand: 62/11, 69/11,73/11,74/11,77/11 

Kristin Gunleiksrud: 59/11 

Stein Reinertsen: 58/11, 71/11,72/11 og 79/11 

 

 

Forfall: 

Elisabeth Thorsen 

 

 

Til stede fra sekretariatet: 

Hans Arne Akerø Svein M. Køhn 

Per Kristian Aschim Øyvind Meling 

Ole-Inge Bekkelund Gerd Karin Røsæg 

Åge Haavik Jahn-Oluf Skonnord 

Guro Hellgren Per Tanggaard 

Jens-Petter Johnsen Sissel Vartdal 

Tore Johnsen Gunnar Westermoen 

Kari Winger Karlsen Paul Erik Wirgenes 

 

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

saksordfører for hver sak. Det var ingen merknader til innkallingen. Møtet startet med 

andakt ved Stein Reinertsen.  

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 

KR 
Oslo, 5.-6. desember 2011 
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KR  58/11 Referatsaker 

 

 

KR-58/11 Vedtak:  

Kirkerådet tar referatsakene til orientering. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR  59/11 Orienteringssaker 

 

 

KR-59/11 Vedtak:  

Kirkerådet tar sakene til orientering. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR  60/11 Valgmenigheter  

 

 

KR-60/11 Vedtak:  

1. Kirkerådet tar evalueringsrapporten av ByMenigheten Sandnes  til orientering. 

2. Kirkerådet anbefaler ByMenighten Sandnes å fortsette sitt arbeid innenfor de 

rammer som er gitt i KM 09/05. 

3. Kirkerådet reiser ikke saken for Kirkemøtet 2012, men orienterer Kirkemøtet om det 

foreliggende vedtak. 

4. I det videre arbeid med ny kirkeordning må etablering av alternative 

menighetsdannelser utredes.  

 

Enstemmig vedtatt 
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KR  61/11 Endringer i alminnelige bestemmelser for gravferd 

- Kirkelig medvirkning ved askespredning 

 

 

KR-61/11 Vedtak:  

Kirkerådet ber direktøren utarbeide forslag til anbefaling overfor Kirkemøtet i tråd med 

oppsummeringen i saksorienteringen, de innspill og merknader som ble lagt frem i 

møtet og på bakgrunn av Bispemøtets uttalelse. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

KR  62/11 Nye kollektbønner 

 

 

KR-62/11 Vedtak:  

1. Kirkerådet tar Bispemøtets brev av 27.10.11 om Nye kollektbønner/Dagens bønn til 

orientering. 

2. Kirkerådet ber om at Nemnd for gudstjenesteliv utarbeider forslag til 

kollektbønner/Dagens bønn for alle kirkeårsdager med tanke på behandling på 

Kirkerådets møte 15.-16.mars 2012. 

3. Om Kirkerådet anbefaler bønnene, sendes de 30.mars 2012 til høring og utprøving. 

Høringsfristen settes til 5.juni 2012 med sikte på behandling på Kirkemøtet 2013 i 

henhold til Regelverk for behandling av liturgisaker. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

KR  63/11 Misjon til forandring - Utfordringene fra 

Edinburgh 2010 (KM-sak 2012)  

Fra Kirkerådets behandling: 

 

May Lisbeth Aurdal fremmet forslag om å ta inn følgende setning i punkt 1 etter første 

punktum: Misjon er hele den globale kirke sitt felles oppdrag, og er en dimensjon ved 

kirken sin virksomhet, ikke bare en konkret aktivitet, - men handler om hva det vil si å 

være kirke. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Anne Dalheim fremmet forslag om å erstatte ordene glede, stolthet og frimodighet med 

glede og frimodighet, ydmykhet og respekt. 

Enstemmig vedtatt. 
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Helga Haugland Byfuglien fremmet forslag om at henvisningen til evalueringsteamet 

fra Sør tas ut i 4.avsnitt punkt 1. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Kristin Gunleiksrud fremmet forslag om følgende omformulering av de 2 siste setninger 

i 4.avsnitt punkt 1: Vi utfordres alle til å la våre liv vise at vi er Kristi etterfølgere ved å 

leve i tråd med Guds vilje i vårt forvalteroppdrag, nestekjærlighet og i arbeid for 

rettferdig fred. 

Forslaget falt mot 5 stemmer. 

 

May Lisbeth Aurdal fremmet forslag om å ta inn følgende setning i punkt 2.a etter 

første punktum: Slik vi blir døpt på grunn av dåps-/misjonsbefalingen blir vi også døpt 

til selv å ta del i denne. Vi har som kristne en identitet som «personer som er sendt». 

Kirkemøtet ønsker å bekrefte dette anliggendet, og oppfordrer derfor om at: 

Enstemmig vedtatt. 

 

Helga Haugland Byfuglien fremmet forslag om at synliggjøre erstattes med 

virkeliggjøre i punkt 3.a 

Enstemmig vedtatt. 
 

 

KR-63/11 Vedtak:  

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å fatte følgende vedtak:  

 

1. Den norske kirke er en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke 

som sammen med hele den verdensvide kirke skal forkynne evangeliet om Jesus 

Kristus i nærvær, handling og ord, lokalt og globalt. Misjon er hele den globale 

kirke sitt felles oppdrag, og er en dimensjon ved kirken sin virksomhet, ikke bare 

en konkret aktivitet, - men handler om hva det vil si å være kirke. Kirkens 

misjonsoppdrag forvaltes med glede og frimodighet, ydmykhet og respekt fordi 

utgangspunktet for all misjon er Guds kjærlighet i Jesus Kristus. Vårt misjonsarbeid 

er en tjeneste i forvandlingens og forsoningens tegn som myndiggjør oss til å være 

Kristi etterfølgere.  

 

Kirkemøtet registrerer med glede en økende erkjennelse av at misjon angår hele 

lokalmenighetens virke, og at Den norske kirke står sammen med den verdensvide 

kirken i et misjonsoppdrag hvor evangelisering og diakoni hører sammen.  

 

 Edinburgh 2010-markeringen synliggjorde tilnærminger mellom den evangelikale 

bevegelsen og den økumeniske bevegelse ved at begge tradisjoner tydeliggjorde at 

misjon handler om å forkynne evangeliet både i ord og gjerning. Kirkemøtet 

registrer også med glede en økende bevissthet i det globale økumeniske fellesskapet 

om sammenhenger mellom misjon, respekt for menneskerettigheter og vern om 

skaperverket. Alt dette inspirerer til fornyet misjonsengasjement i vår kirke og 

oppmuntrer oss til et videre perspektiv og nye samarbeidsrelasjoner i norsk 

misjonsarbeid. 

 

 Kirkemøtet utfordres av trossøsken i andre deler av verden som viser oss hvorledes 

disippelskap - et liv i etterfølgelse og forsoning - henger sammen med spiritualitet 

og åndelig fornyelse. Dette angår på en særlig måte oss som kirke og som kristne 

enkeltmennesker i et av verdens rikeste land. Vi utfordres alle til å leve i tråd med 
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Guds vilje i vårt forvalteroppdrag, nestekjærlighet og i arbeid for rettferdig fred. 

Skal vårt vitnesbyrd bli troverdig, må også våre liv vise at vi er Kristi etterfølgere. 

 

 Kirkemøtet ser SMM som et godt og tjenlig redskap for misjonsarbeid i Den norske 

kirke. Men Kirkemøtet gleder seg også over andre misjonsorganisasjoner, 

diakonale organisasjoner og institusjoner og barne- og ungdomsorganisasjoner som 

bidrar til å realisere kirkens helhetlige misjonsoppdrag. 

 

2. Kirkemøtet utfordrer menighetene: 

 

a) Kirkemøtet utfordrer menighetene til å virkeliggjøre sammenhengene mellom 

misjon, diakoni og økumenikk, for å synliggjøre enheten i Kristus og det 

globale fellesskapet i tjenesten. Slik vi blir døpt på grunn av dåps-

/misjonsbefalingen blir vi også døpt til selv å ta del i denne. Vi har som kristne 

en identitet som «personer som er sendt». Kirkemøtet ønsker å bekrefte dette 

anliggendet, og oppfordrer derfor til at menighetens helhetlige 

misjonsengasjement styrkes i forkynnelsen, synliggjøres i gudstjenester og i 

lokale planer for trosopplæring, diakoni og kultur. 

 

b) Kirkemøtet utfordrer menighetene til å konkretisere hvorledes dette kan 

realiseres i vårt samfunn, gjennom bl.a. å bli ’grønne menigheter’, be for den 

globale kirken i alle gudstjenester og øke ofringene til misjon og internasjonal 

diakoni betydelig. Kirken må også utfordre alle sine medlemmer til personlig 

givertjeneste og forbruksmønstre som bidrar til global rettferdighet og vern om 

skaperverket.  

 

c) Kirkemøtet ser det som naturlig at alle menigheter har minst én misjonsavtale i 

rammen av SMM eller andre misjonsorganisasjoner. Misjonsavtalene bør 

uttrykke fellesskapet i den verdensvide kirke og gjensidige relasjoner. Like 

naturlig er det at alle menigheter samtidig er engasjert i internasjonal diakoni 

gjennom Kirkens Nødhjelp eller andre diakonale organisasjoner. 

 

d) Misjon, diakoni og annet internasjonalt og økumenisk samarbeid bør beskrives 

i menighetenes rapportering, og bør etterspørres av biskoper og proster. 

 

3. Kirkemøtet utfordrer bispedømmene: 

 

a)  Kirkemøtet oppfordrer alle bispedømmer til å virkeliggjøre 

misjonsutfordringene i sitt strategiarbeid og videreutvikle SMM-samarbeidet.  

 

b) Kirkemøtet oppfordrer, i tråd med Strategiplan for samisk kirkeliv, SMM 

sentralt og misjonsrådgiverne i de tre nordligste bispedømmer til, i samarbeid 

med Samisk kirkeråd, å arbeide for økt andel av urfolksrelaterte misjonsavtaler 

i Den norske kirke generelt og samisk kirkeliv spesielt.  

 

4. Kirkemøtet utfordrer de sentralkirkelige råd: 

 

a) Kirkemøtet oppfordrer Mellomkirkelig råd til å lage ressurs- og studiemateriell 

som bringer impulsene fra Det lutherske verdensforbund og Edinburgh 2010-

markeringen ut i menighetene. Dette må skje i samarbeid med misjons-

organisasjonene. 
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b) Kirkemøtet oppfordrer Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd til å arbeide 

videre med forsoningsprosesser også  i forhold til de sår norsk kirke- og 

misjon har vært med på å skape.  

 

c) Kirkemøtet ber Mellomkirkelig råd gjøre Oslokoalisjon for tros- og 

livssynssamfunn sine Recommended Ground Rules for Missionary Activities 

kjent i menighetene.  

 Kirkemøtet forventer at all misjonsvirksomhet i Den norske kirke og i samar-

beidende misjonsorganisasjoner, skjer i tråd med disse etiske retningslinjene. 

 

d) Kirkemøtet ber om at Bispemøtet og Mellomkirkelig Råd jobber videre med 

både religionsteologiske og praktiske spørsmål om kirkens forhold til andre 

religioner og det flerreligiøse samfunnet. 

 

5. Kirkemøtet utfordrer SMM-organisasjonene 

 

Kirkemøtet oppfordrer misjonsorganisasjonene til et sterkere økumenisk engasje-

ment. Kirkemøtet ser det som naturlig at når SMM-organisasjoner samarbeider med 

kirker som er medlemmer av internasjonale økumeniske organisasjoner som Den 

norske kirke også er medlem av, så vil dette prege samarbeidet både hjemme og 

ute.  Kirkemøtet vil særlig oppfordre SMM-organisasjonene til å delta i Nasjonal-

komiteen for Det lutherske Verdensforbund, men også bidra økonomisk, og på 

annen måte, til å styrke Den norske kirkes samarbeid med de internasjonale 

økumeniske organisasjonene i deres misjonsengasjement. 

 

 

KR  64/11 Den norske kirkes ordning etter 2013 (2. gangs 

behandling) 

 

 

KR-64/11 Vedtak:  

1. Kirkerådet ber om at høringen bygges rundt følgende modeller: 

- Fellesråd 

- Prosti 

- Bispedømme  

2. Kirkerådet gir sin tilslutning til skissen til høringsmaterialet (2.4) 

3. Kirkerådet ber om at høringsdokumentet utarbeides med en innledende del der det 

redegjøres for de mest aktuelle problemsstillingene, og en del som utgjør selve 

høringsdokumentet og legges frem for Kirkerådet i mars-møtet. 

 

Enstemmig vedtatt 
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KR  65/11 Kirkemøtet 2012 - Program og saksliste 

 

 

KR-65/11 Vedtak:  

1. Kirkerådet vedtar følgende saksliste for Kirkemøtet 2012: 

 

KM 01/12 Innstilling fra protokollkomiteen 

KM 02/12 Valg og oppnevninger  

  

1. Valg av dirigentskap for møtet 

2. Valg av tellekorps 

3. Valg av protokollkomité for perioden 2012 – 2016 

4. Valg av valgkomité for perioden 2012 – 2016 

5. Fordeling av medlemmer på Kirkemøtets komiteer 

6. Valg av komitéledere for møtet 

7. Valg av Kirkeråd og Kirkerådets leder 

8. Valg av Mellomkirkelig råd og Mellomkirkelig råds leder 

9. Valg av Samisk kirkeråd og Samisk kirkeråds leder 

 

KM 03/12 Orienteringssaker 

  1. Protokoll fra Ungdommens kirkemøte 2012 

  2. Årsmelding fra de sentralkirkelige råd 2011  

  3. Protokoll fra Bispemøtet 2011/12 

  4. Årsmelding fra Sjømannskirken/Norsk kirke i utlandet 2011 

  5. Årsmelding fra Døvekirkenes fellesråd 2011 

  6. Mindre endringer i tjenesteordning for diakoner 

  7. Tilstandsrapport for Den norske kirke 2011  

  8. Evalueringen av ByMenigheten-Sandnes 

 

  

KM 04/12 Skaperverk og bærekraft. Midtveisrapport. 

KM 05/12 Ny salmebok 

KM 06/12 Revisjon av retningslinjer for OVF 

KM 07/12 Misjon til forandring – Utfordringene fra Edinburgh 2010 

KM 08/12 Endringer i alminnelige bestemmelser for gravferd – Kirkelig 

medvirkning ved askespredning 

KM 09/12 Likeverd, inkludering og tilrettelegging. Mennesker med 

 utviklingshemning i Den norske kirke 

KM 10/12 Ordning for nominasjon og tilsetting av biskoper 

KM 11/12 Ordning for tilsetting av proster 

KM 12/12 Kirkelige valg 2011. Evaluering og oppfølging 

  

 

2. Kirkerådet ber sekretariatet arbeide videre med planleggingen av Kirkemøtet 2012 ut 

fra de føringer som kom i møtet. 
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KR  66/11 Skaperverk og bærekraft - revidert prosjektplan 

 

 

KR-66/11 Vedtak:  

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å fatte følgende vedtak: 

 

Kirkemøtet er glad for det arbeidet som er utført gjennom samarbeidsprosjektet SoB, og 

at samarbeidsrelasjonene mellom Norges Kristne Råd, Kirkens Nødhjelp og Den norske 

kirke gjennom dette er blitt styrket. I forhold til det videre arbeid med 

samarbeidsprosjektet vil Kirkemøtet fremheve: 

 

- Kirkemøtet tar rapporten for arbeidet 2009 - september 2011 og forslag til 

fornyet fremdriftsplan for prosjektet til orientering. 

- Kirkemøtet tar til etterretning at samarbeidsprosjektet i arbeidet fremover vil 

fastholde prosjektets visjon og hovedmål, samtidig som samarbeidet fremover 

skal konsentrere seg om områdene temafokus klimarettferdighet, dialogarena og 

teologisk refleksjon og spiritualitet.  

- Kirkemøtet mener at arbeidet for en ambisiøs og rettferdig klimaavtale må 

prioriteres svært høyt både i kirke og samfunn.  

- Kirkemøtet utfordrer norske politikere til å fortsette sitt arbeid for en 

klimaavtale internasjonalt, men også i større grad til å arbeide for betydelige 

utslippskutt hjemme. Føringene i regjeringens varslede klimamelding vil her 

være svært viktig.  

- Kirkemøtet oppfordrer regjeringen til å bidra med midler til arbeid for klima og 

miljø, også arbeid av institusjoner/organisasjoner som primært ikke er definert 

med dette som formål.  

- Kirkemøtet utfordrer menigheter og ansatte på alle plan i Dnk til å engasjere seg 

i kampen for klimarettferdighet, både gjennom konkrete handlinger og 

deltakelse i aksjoner. Det bør søkes allianser og bredt samarbeid.   

 

For Dnks egen del vil Kirkemøtet i tillegg fremheve: 

 

- Kirkemøtet vil minne om utgangspunktet for arbeidet: å sette i gang en 

bærekraftreform som skulle berøre og involvere hele kirkens virksomhet. KM er 

glad for at mange av utfordringene som i 2007 og 2008 ble rettet til 

sentralkirkelige organer, bispedømmer, menigheter og kirkelige fellesråd er blitt 

fulgt opp av mange. Utfordringene står ved lag, og trenger videre oppfølging, 

både gjennom engasjementet i samarbeidsprosjektet og gjennom tiltak i Dnks 

egen virksomhet. 

- Samarbeidsprosjektets fokus på klimarettferdighet må engasjere hele Dnk. Både 

lokalmenighetene, bispedømmene og sentralkirkelige organer er utfordret. 

- Kirkemøtet oppfordrer samtidig sentralkirkelige organer til å ivareta andre 

aspekter som er viktig for en bærekraftig utvikling. Viktige utfordringer er blant 

annet matsikkerhet, biomangfold og bærekraftig økonomi. Kirkemøtet forutsetter 

videre samarbeid mellom de sentralkirkelige råd og bispedømmerådene med 

fokus på lokalmenighetene. Kirkemøtet håper at det planlagte felles prosjektet 

mellom Kirkerådet, KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesserorganisasjon og 

Norges Kirkevergelag om miljøfyrtårnsertifisering og grønne menigheter kan gi 

et løft for arbeidet lokalt.  

- Kirkemøtet vil fremheve at det fortsatt må arbeides for: 
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o forankring av temafeltet skaperverk og bærekraft i kirkens arbeidsområder, 

reformer og prosesser. 

o utvikling og distribusjon av materiell for menighetene og offentligheten. 

o opplæring og kunnskapsformidling i kirken. 

o etablering av tematisk samarbeid med kirkelige organisasjoner og 

utdanningsinstitusjoner.  

 

 

KR  67/11 Revisjon av retningslinjer for disponering av 

tilskudd fra Opplysningsvesenets fond (OVF) til 

kirkelige formål 

Fra Kirkerådets behandling: 

 

Ingrun Jule fremmet forslag om å endre Kirkerådet til Kirkemøtet i  punkt 4.3.  

Forslaget falt mot 4 stemmer. 

 

Ingrun Jule fremmet forslag om å endre Kirkerådet til Kirkemøtet i  punkt 5.1. 

Forslaget falt mot 5 stemmer. 

 

Stein Reinertsen fremmet forslag om følgende formulering for  punkt 6.1 første 

punktum: Det ytes tidsbegrensede tilskudd til prosjekter, primært innenfor Kirkerådets 

vedtatte kriterier. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Harald Askeland fremmet forslag om at punkt 7.3 flyttes og blir nytt punkt 9.3 

Enstemmig vedtatt. 

 

Kristin Gunleiksrud fremmet forslag om at eller endres til og i punkt 7.7. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Kristin Gunleiksrud fremmet forslag om at eksterne strykes i nytt punkt 9.3. 

Forslaget falt mot 2 stemmer. 

 

Tone Synnøve Øygard Steinkopf fremmet forslag om at nytt punkt 9.4 (tidligere 9.3) 

utgår.  

Forslaget fikk 7 stemmer for og 7 stemmer imot, og falt med leders dobbeltstemme. 

 

Harald Askeland fremmet forslag om at punkt 10.1 får følgende tilføyelse: 

Hovedtyngden av Kirkerådets andel bør tildeles eksterne tiltak. Forslaget falt mot 2 

stemmer. 
 

 

KR-67/11 Vedtak:  

1. Forslag til nye retningslinjer for disponering av tilskudd fra OVF til kirkelige formål 

vedtas lagt frem for Kirkemøtet med de endringer som fremkom under Kirkerådets 

behandling. 
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2. Retningslinjene legges frem for Kirkemøtet 2012 til endelig vedtak. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

KR  68/11 Oppnevning av medlemmer til Det norske 

Bibelselskaps representantskap 2012-2015  

 

 

KR-68/11 Vedtak:  

 
Kirkerådet oppnevner følgende personer fra Den norske kirke til Det Norske 

Bibelselskaps representantskap 2012 til 2015: 

  

Kirkerådets direktør  

Mellomkirkelig råds nestleder  

Ingvar Nevland  

Ann-Mari Aas  

Ingeborg Jorid Vale  

Ellen Cecilie Triumf (nordsamisk)  

Nils Enar Bertil Jønsson (sørsamisk)  

 

 

KR  69/11 Drøfting av Regler for saksbehandling i liturgisaker 

på bakgrunn av erfaringer med 

Gudstjenestereformen 

 

 

KR-69/11 Vedtak:  

Kirkerådet har drøftet erfaringer med prosessen rundt gudstjenestereformen. 

 

1. Kirkerådet ber administrasjonen innhente andre kirkers modeller for behandling av 

gudstjenestereformer med tanke på hvorledes dette bør organiseres for fremtiden. 

2. Kirkerådet ber administrasjonen utarbeide forslag til endringer i Kirkemøtets 

forretningsorden og Regler for saksbehandling av liturgisaker ut fra samtalen i 

Kirkerådet. 

3. Kirkerådet ber administrasjonen utarbeide forslag til endringer i Statutter for Nemnd 

for gudstjenesteliv ut fra samtalen i Kirkerådet. 
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KR  70/11 Evaluering av demokratireforma 2008-2011  

 

 

KR-70/11 Vedtak:  

 

1. Kyrkjerådet gjev direktøren fullmakt til å klargjere saka for handsaming i 

Kyrkjemøtet etter at stiftelsen Kirkeforskning har levert evalueringsrapporten 

31.12.2011. 

2. Synspunkt frå Kyrkjerådet si drøfting vert teke med i det vidare arbeidet med 

saksorienteringa til KM. 

 

KR  71/11 Tapt arbeidsfortjeneste til rådets leder 

 

 

KR-71/11 Vedtak:  

Kirkerådet anbefaler overfor Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet at 

rådets leder får dekket inntil 40 % i tapt arbeidsfortjeneste med virkning fra 1. januar 

2012. 

 

 

KR  72/11 Statsbudsjettet 2013 -  Satsingsområder for Den 

norske kirke -  

 

 

KR-72/11 Vedtak:  

Kirkerådet vedtar følgende prioriteringer for store satsinger i statsbudsjettet for 2013 i 

prioritert rekkefølge: 

1. Trosopplæringsreformen opptrapping - økning på 37 mill kr  

2. Fornyelser og omstillinger i Den norske kirke - økning på 20 mill kr 

3. Økt bemanning - øke tallet på preste- og diakonstillinger - økning på 

25 mill. 
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KR  73/11 Ordning for nominasjon og tilsetting av biskop 

 

 

KR-73/11 Vedtak:  

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å fatte følgende vedtak: 

 

1. Kirkemøtet viser til sin høringsuttalelse til Kirkeforliket – konsekvenser av 

eventuelle endringer i Grunnlovens bestemmelser om statskirkeordningen i 

stortingsperioden 2009-2013 i sak KM 10/11. Under forutsetning av at 

tilsettingsmyndigheten for biskoper overføres fra statsråd til et kirkelig organ, mener 

Kirkemøtet at tilsettingsmyndighet for biskop bør legges til Kirkerådet. 

 

2. Under forutsetning av at tilsettingsmyndigheten for biskoper overføres til 

Kirkerådet, fastsetter Kirkemøtet vedlagte Regler om nominasjon mv. ved tilsetting 

av biskop. Reglene trer i kraft fra den dag tilsettingsmyndighet overføres. 

 

3. Under forutsetning av at tilsettingsmyndigheten for biskoper overføres til 

Kirkerådet, mener Kirkemøtet at beslutningen om saker om ordensstraff, oppsigelse, 

suspensjon, avskjed og klage vedrørende biskop treffes av Kirkerådet. 
 

Dersom saken krever særlig rask avgjørelse, mener Kirkemøtet at vedtak om suspensjon 

eller overføring til annen tjeneste treffes av preses sammen med Kirkerådets leder og 

nestleder. 

 

Kirkemøtet ber om at andre nødvendige endringer i Personalreglement for prester som 

følge av overføring av tilsettingsmyndighet blir forhandlet i tråd med reglementets § 22. 

 

 

KR  74/11 Ordning for tilsetting av proster 

 

 

KR-74/11 Vedtak:  

 

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å gjøre følgende vedtak: 

1. Kirkemøtet viser til sin høringsuttalelse til Kirkeforliket – konsekvenser av 

eventuelle endringer i Grunnlovens bestemmelser om statskirkeordningen i 

stortingsperioden 2009-2013 i sak KM 10/11. Under forutsetning av at 

tilsettingsmyndigheten for proster overføres fra statsråd til et kirkelig organ, mener 

Kirkemøtet at tilsettingsmyndighet for prost bør legges til det aktuelle 

bispedømmeråd. 
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2. Under forutsetning av at tilsettingsmyndigheten for proster overføres til Kirkerådet, 

foreslår Kirkemøtet følgende endringer i Personalreglement for prester i Den norske 

kirke. Departementet forhandler om reglementet med fagorganisasjonene. 

Dette gjelder: 

§ 2 Unntak fra reglementsbestemmelser: Pkt 1: Prost tas ut av 

unntaksbestemmelsen i første punktum. 

 

§ 6 Behandling av søknader: Pkt 1, Nytt siste punktum: Når det gjelder prost 

sendes søkerliste og kopi av søknadene til alle menighetsråd i det aktuelle prosti. 

 

§ 9 Innstillingsrådet og innstilling: Nytt andre punktum: Ved tilsetting av prost 

bestemmer biskopen hvilken prost som skal sitte i innstillingsrådet. 

 

 

KR  75/11 Mindre endring i tjenesteordning for diakon § 2 

 

 

KR-75/11 Vedtak:  

Tjenesteordning for diakoner § 2, første ledd endres til: 

Kirkens diakonale tjeneste har som formål å fremme kirkens omsorgstjeneste. Diakoni 

er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, 

vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. 

 

 

KR  76/11 Innføringsprogram for nye prester - Høringssvar 

 

 

KR-76/11 Vedtak:  

Kirkerådet vedtar å oversende det vedlagte forslag til høringsuttalelse til Fornyings-, 

administrasjons- og kirkedepartementet. 



   15 

 

KR  77/11 Særskilte preiketekstar 2012-2013 

 

 

KR-77/11 Vedtak:  

1. Kyrkjerådet vedtek følgjene særskilte preiketekster for Kyrkjeåret 2012/13: 

 
 

Om Bispemøtet gjev si tilslutning til Kyrkjerådet sitt forslag, har Kyrkjeåret 

2012/2013 evangelietekstane i 3. rekkja som preiketekst med desse unnataka: 

 

4. søndag i adventstida - Søndag 23. desember 2012 

2 Kor 1,18-22 (Ja og amen til Guds lovnader) 
 

2. søndag i openberringstida - Søndag 13. januar 2013 

Kol 1,15-20 (Alt det skapte og forsoninga) 

 

3. søndag i fastetida - Søndag 3. mars 2013 

Sak 3,1-5 (Anklageren førte klagemål mot Josva) 

 

4. søndag i påsketida - Søndag 21. april 2013 

Apg 8,26-39 (Den etiopiske hoffmannen) 

 

4. søndag i treeiningstida - Søndag 16. juni 2013 

Salme 22,8-12 (Gud som jordmor) 

 

11. søndag i treeiningstida - Søndag 4. august 2013 

1 Mos 21,9-13 (Isak og sonen til tenestekvinna) 

 

15. søndag i treeiningstida - 1. september 2013 

Rut 1,7-11.16-19a (Rut og Noomi) 

 

20. søndag i treeiningstida - Søndag 6. oktober 2013 

Ef 6,1-4 (Oppseding etter Herrens vilje) 

 

2. Vedtaket oversendes Bispemøtet 
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KR  78/11 Retningslinjer for innhenting av politiattest i Den 

norske kirke 

 

 

KR-78/11 Vedtak:  

 

1. Kirkerådet gir sin tilslutning til arbeidsgruppens forslag til felles retningslinjer for 

innhenting av politiattest (barneomsorgsattest) for kirkelig personell. 

2. Kirkerådet anmoder lovbestemte kirkelige organ med ansvar for ansettelser og 

engasjement av frivillige medarbeidere å slutte seg til retningslinjene i sin 

rekrutterings- og tilsettingspraksis.  

3. Sekretariatet bes om å gjøre retningslinjene kjent gjennom informasjonsarbeid og 

opplæringstiltak i samarbeid med kirkelige arbeidsgiver- og arbeidstakerorgan. 

4. Kirkerådet støtter forslaget om at det etableres en forenklet prosedyre for innhenting 

av politiattest blant frivillige medarbeidere og anmoder sekretariatet om å søke om 

nødvendig dispensasjon for å få en slik ordning på plass så snart som mulig. 

  

KR  79/11 Regler for valg av Kirkeråd 

 

 

KR-79/11 Vedtak:  

1. Kirkerådet endrer Regler for valg av Kirkeråd §§ 1-1. 5-7 og 5-8 fastsatt av KM 

2011, i samsvar med kl § 25 første ledd.  

 

§ 1-1 første punktum siste komma skal lyde: 
«, alle med personlige varamedlemmer»  

 

§ 5-7 nytt tredje og fjerde punktum utgår: 
Det skal utpekes like mange vararepresentanter som det antall leke medlemmer som er valgt fra 

bispedømmerådet. Hvis det er flere leke medlemmer fra samme bispedømme, rangeres 

vararepresentantene fra dette bispedømmet i rekkefølge. 
 

§ 5-7 skal lyde:  
Varamedlem for lek representant fra et bispedømme er den leke kandidaten fra 

vedkommende bispedømme som har fått nest flest stemmer under valget i Kirkemøtet. Hvis det ikke 

er avgitt stemmer på annen kandidat eller hvis det ikke er annen kandidat, utpeker vedkommende 

bispedømmeråd vararepresentanten 

 

Tilsvarende endring gjøres også i § 5-8, der følgende tillegg utgår: 
Varamedlem for lek kirkelig tilsatt er den som har fått nest flest stemmer under valget i Kirkemøtet. I 

det tilfelle lek kirkelig tilsatt blir valgt til leder av Kirkerådet og er eneste representant fra sitt 

bispedømme, utpeker vedkommende bispedømmeråd vararepresentanten. 
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§ 5-8 skal lyde: 
Varamedlem for lek kirkelig tilsatt er dennes varamedlem til vedkommende bispedømmeråd. 

 

2. Kirkemøtet 2012 orienteres om de endringene som Kirkerådet har funnet å måtte 

gjøre i Valgregler for Kirkeråd. 

 

3. Kirkerådet mener det er behov for å gjennomgå regler for valg av Kirkeråd før neste 

valg skal avholdes. 
 

 


