
Protokoll fra Kirkerådets møte 10. -
11. juni 2002

MØTEBOK – KIRKERÅDET 10. – 11. JUNI 2002

Kirkerådet holdt sitt andre møte i år 2002 i dagene 10.-11. juni. Møtet ble
holdt i Kirkens hus, Underhaugsveien 15 i Oslo.

SAKSLISTE

SAK KR 19/02 REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER 
Saksordfører: Marianne Nørgaard Aae

SAK KR 20/02 KIRKESITUASJONEN
Saksordfører: Gunvor Kongsvik

SAK KR 21/02 NEMNDER I DE SENTRALKIRKELIGE RÅD - Forlengelse
av funksjonsperiode
Saksordfører: Gudrun Homstvedt

SAK KR 22/02 REKRUTTERING TIL KIRKELIGE STILLINGER I
NORD-NORGE - Sluttrapport 
Saksordfører: Gunnar Tveit Sandvin

SAK KR 23/02 FORELØPIG SAKSLISTE KIRKEMØTET 2002 [KM] 
Saksordfører: Berit Helgøy Kloster

SAK KR 24/02 MENIGHETSRÅDSVALGET 2001 [KM] - Rapport
Saksordfører: Per Halstein Nielsen

SAK KR 25/02 KLAGE PÅ VEDTAK I EVALUERINGSNEMNDA 
Saksordfører: Laila Riksaasen Dahl

SAK KR 26/02 FRIKJØP AV RÅDSLEDERE 
Saksordfører: Ådne Berge

SAK KR 27/02 GRAVFERDSLITURGIEN [KM] 
Saksordfører: Tore Kopperud

SAK KR 28/02 KIRKERÅDETS REPRESENTASJON I EKSTERNE
INSTITUSJONER 
Saksordfører: Jens Olav Mæland 



SAK KR 29/02 BØNNEBOK- Tillegg til Norsk Salmebok 
Saksordfører: Tore Kopperud

SAK KR 30/02 TILSETTING AV GENERALSEKRETÆR
MELLOMKIRKELIG RÅD
Saksordfører: Gunvor Kongsvik

SAK KR 31/02 UNGDOMMENS KIRKEMØTE 
Saken utsettes til Kirkerådets september-møte.

SAK KR 32/02 TILLEGGSGAVEFONDET- Endring av vedtekter

SAK KR 33/02 OPPNEVNINGER
Nemnd for kvinne- og likestillingsspørsmål
Kirkens Familievern
Saksordfører: Solveig Fjøsne Saltvik

Til stede fra rådet:

- Gunvor Kongsvik – leder

- Ådne Berge

- Odd Bondevik

- Gudrun Homstvedt

- Berit Helgøy Kloster

- Tore Kopperud

- Laila Riksaasen Dahl

- Jens Olav Mæland

- Per Halstein Nielsen

- Ragnhild Hellemo

- Gunnar Tveit Sandvin

- Solveig Fjøsne Saltvik

- Marianne Nørgaard Aae

- Katinka Solli Schøien Brodin

Forfall: 
- Ole Bent Røiseland
- Jens Damsgaard (vara)



Til stede fra sekretariatet:

Erling J. Pettersen 
Gerd Karin Røsæg 
Per E. Dehlin 
Kristin Fæhn 
Torbjørn Backer Hjorthaug 
Åge Haavik 
Per Tanggaard 
Eigil Morvik 
Jan-Oluf Skonnord 
Dag Stange 
Tone Thorp 
Einar Weider

Konsulentene var primært tilstede under behandling av egne saker

Under behandling av sak 30/02 tiltrådte Torbjørn Backer Hjorthaug og Eigil
Morvik rådet som representanter for organisasjonene.

Sakene 25/02 og 30/02 ble behandlet i lukket møte.

Også denne gangen fulgte en ordningen med saksordfører for hver sak.

Det var ingen merknader til innkallingen. Sakslisten ble godkjent.

Møtet ble ledet av Gunvor Kongsvik.

 

KR 19/02: REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

REFERATSAKER

Referat/protokoll fra møter:

Protokoll fra Bispemøtet, 04. - 06.03.02. 1.
Referat fra møte i SMM, 14.02.02. 2.
Protokoll fra styremøte i KIFO, 11.03.02. 3.
Protokoll fra Samisk Kirkeråd, 05. - 07.02.02. 4.
Protokoll fra Nemnd for Diakoni, 10.04.02 5.
Protokoll fra Nemnd for Undervisning, 01.03.02.6.

 
ORIENTERINGSSAKER:

Årsregnskap KIFO 2001. 1.



Årsmelding KIFO 2001. 2.
Nye vedtekter i KIFO (fastsatt av styret 11. mars 2002). 3.
Årsmelding Liturgisk Senter 2001. 4.
Kirkerådets interne notat: Høring - forslag til endringer i regelverket for
fastsettelse og endring av farskap. 

5.

Høring - forslag til endringer i regelverket for fastsettelse og endring av
farskap - til Barne- og familiedepartementet. 

6.

Kirkerådets interne notat: Høring - Forslag om opphevelse av
åpningstidsloven og endringer i lov om helligdager og helligdagsfred. 

7.

Høring - Forslag om opphevelse av åpningstidsloven og endringer i lov
om helligdager og helligdagsfred - til Barne- og familiedepartementet. 

8.

Høring - Høringsuttalelse vedrørende alternative forslag til organisering
av fylkeskommunens oppgaver på barnevernområdet og
familievernområdet. Til Kultur- og kirkedepartementet. 

9.

Høring - Endringer i forskrifter til gravferdsloven - til Kultur- og
Kirkedepartementet. 

10.

Drift av Den norske kirkes medlemsregister og utvikling av elektronisk
kirkebok. Brev til Kultur- og kirkedepartementet med vedlegg. 

11.

Vedtak:

Kirkerådet tar dokumentene til orientering.

 

KR 20/02: KIRKESITUASJONEN 

Følgende saker ble drøftet:

Kvalifikasjonskrav og tjenesteordning for prester

Gunvor Kongsvik innledet til samtale og understreket at selv om det er
departementet som fastlegger kvalifikasjonskrav og tjenesteording for
prester, er det er viktig at Kirkerådet er i dialog med departementet om
dette, spesielt nå somkvalitetsreformen følges opp blant annet gjennom
en endring av gradsstrukturen. Kirkerådet har vært initiativtaker til
tidligere fellesmøter mellom utdannings-institusjonene og
departementet. Dette følges opp med invitasjon til samtale
mellombiskopene, Presteforeningen, utdanningsinstituasjonene, KA,
departementet, Kirkerådet og andre.
Kirke-statutvalget, høring

Direktøren orienterte om den pågående høringsprosess og reaksjoner i
forbindelse med den fastsatte høringfrist. Det avholdes
informasjonsmøter både på bispedømmeplan, prostiplan og ute i



menighetene. Utvalgsmedlemmer brukes i stor grad som
ressurspersoner i disse informasjonsmøtene.
De innkomne reaksjoner på høringsfristen tyder på at Kirkerådet ikke
tydelig nok har kommunisert at KM 2002 kun vil foreta en foreløpig
behandling av spørsmålet, der KM på bakgrunn av høringsuttalelsen gir
retning for den videre prosessen. 

Myndighetsrelasjoner i Den norske kirke – oppfølging av vedtak

Kirkerådet ber om at vedtak i KM sak 8/01 pkt 1 vedrørende
ivaretagelse av mindretall i kirkelige organer som opplever å være i
samvittighetskonflikt i en sak med læremessige implikasjoner, følges
opp for eksempel gjennom et rundskriv.

 

 
KR 21/02: NEMNDER I DE SENTRALKIRKELIGE RÅD - Forlengelse
av funksjonsperiode

Saksdokumenter: Saksutredning

Berit Helgøy Kloster foreslo følgende tillegg til pkt 2 (kursiv): 

Kirkerådet ber om at det til høstmøtet 2003 foreligger en evaluering av
nemndstrukturen, forslag om reviderte nemdmandater samt forslag til
kandidater for oppnevning til nemndene. 

Tilføyelsen ble enstemmig vedtatt.

 
Kirkerådets vedtak:

Kirkerådet ber medlemmene i Nemnd for gudstjenesteliv, Nemnd for
diakoni, Nemnd for undervisning, Nemnd for kvinne- og
likestillingsspørsmål og Nemnd for Ungdomsspørsmål om å forlenge
sin funksjonsperiode frem til utgangen av 2003. 

1.

Kirkerådet ber om at det til høstmøtet 2003 foreligger en evaluering av
nemndstrukturen, forslag om reviderte nemdmandater samt forslag til
kandidater for oppnevning til nemndene.

2.

 

KR 22/02 REKRUTTERING TIL KIRKELIGE STILLINGER I
NORD-NORGE – Sluttrapport

Saksdokumenter:



 Rekruttering til kirkelige stillinger i Nord Norge, Rapport 

SE – BRUK – VERDSETT, Idehefte

Laila Riksaasen Dahl foreslo nytt pkt 2: Kirkerådet vil understreke
betydningen av at rekrutteringsarbeidet foregår på lokalplan. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 
Kirkerådets vedtak:

Kirkerådet vil uttrykke stor tilfredshet med gjennomføringen av
rekrutteringsprosjektet i Nord-Norge. Den foreliggende rapport vil ha
betydning for videre arbeid med kirkelig rekruttering. Rapporten legges frem
for KM 2002 i tilknytning til Årsmeldingen.

Kirkerådet vil understreke betydningen av at rekrutteringsarbeidet
foregår på lokalplan 

1.

Kirkerådet ber sekretariatet arbeide for at det opprettes en offentlig
finansiert rekrutteringsstilling sentralt. I tillegg må det opprettes 2-3
offentlig finansierte regionale prosjektstillinger som oppfølging av
landet som helhet. 

2.

Kirkerådet ber om at det arbeides for å få rekrutteringskontakter ved alle
bispedømmekontorer, og at disse følges opp fra Kirkerådets sekretariat. 

3.

På bakgrunn av de synspunkter som er fremkommet i prosjektrapporten
ber Kirkerådet sekretariatet arbeide videre med spørsmål knyttet til
realkompetanse i forhold til kvalifikasjonskrav for diakoner, kateketer
og kantorer.

4.

 

 
KR 23/02: FORELØPIG SAKSLISTE KIRKEMØTET 2002

Kirkerådets vedtak:

Kirkerådet vedtar den fremlagte foreløpige sakslisten.

 

KR 24/02: MENIGHETSRÅDSVALGET 2001

Saksdokumenter:

 Saksorientering med vedlegg:
Kirkerådets oppsummering av menighetsrådsvalget 2001.
NSDs evaluering av prøveordningen (er foreløpig ikke ferdig).



NSDs evaluering av prøveordningen (er foreløpig ikke ferdig).
Menighetsrådsvalget 2001 – en kort orientering. Orientering til KM 2001
(KM 5.11/01) .
Menighetsrådsvalget 2001 – Tiltaksplan, Utarbeidet mars 2000.
Resultatet av spørreundersøkelsen vedr. informasjonstiltak.
 
Kirkerådets vedtak:

Kirkerådet tar saksfremlegget til en foreløpig orientering og ber om å få
saken tilbake når rapporten fra NSD foreligger. 

1.

Saken legges frem for KM 2002 som orienteringssak.2.

 

KR 25/02: KLAGE PÅ VEDTAK I EVALUERINGSNEMNDA 

Saksdokumentene er unndratt offentlighet.

Laila Riksaasen Dahl fremmet følgende forslag :

Kirkerådet omgjør evalueringsnemndas vedtak i saken ut fra en
vektlegging av de særskilte lokale behov og fraviker de normale
kompetansekrav for Nils Beite.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Ådne Berge fremmet følgende forslag:

Kirkerådet inviterer Evalueringsnemnda til et møte for å drøfte
nærmere de spørsmål som er aktualisert i denne saken.

Forslaget ble vedtatt mot 2 stemmer.

Per-Halstein Nielsen fremmet følgende forslag:

Siden saken reiser viktige prinsipielle spørsmål, jfr biskopens
klage på vedtaket, sendes saken tilbake til evalueringsnemnda.

Forslaget falt mot 2 stemmer.



 
Vedtak

Kirkerådet omgjør evalueringsnemndas vedtak i saken ut fra en
vektlegging av de særskilte lokale behov og fraviker de normale
kompetansekrav for Nils Beite. 

1.

Kirkerådet inviterer Evalueringsnemnda til et møte for å drøfte nærmere
de spørsmål som er aktualisert i denne saken.

2.

 
 

KR 26/02: FRIKJØP AV RÅDSLEDERE

Saksdokumenter: Saksorientering

 
Berit Helgøy Kloster fremmet følgende forslag: 

Kirkerådsleder frikjøpes inntil 50 %.

Forslaget falt mot 3 stemmer.

 

 
Kirkerådets vedtak:

Kirkerådet går inn for at ordningen med frikjøp av leder i KR med inntil 20%
av leders faste stilling, videreføres i samsvar med dagens ordning under
forutsetning av budsjettmessig dekning. 

Kirkerådet ber MKR og SKR vurdere om de ønsker å slutte seg til en slik
ordning.

Vedtatt med 9 mot 4 stemmer.

 

 
KR 27/02: GRAVFERDSLITURGIEN

Saksdokumenter:

 Saksutredning til Bispemøtet, utsendt til Kirkerådet. 

Saksutredning til Bispemøtet om bønnen ved gravstedet.
Saksorientering til Kirkerådet etter Bispemøtets behandling av Bønn ved
gravstedet.



gravstedet.

Kirkerådets vedtak:

Kirkerådet har drøftet forslag til ny Ordning for gravferd. 1.
Kirkerådet avventer Bispemøtets endelige behandling av leddet Bønn
ved gravstedet, og vil gjøre sitt endelige vedtak når Bispemøtets
samlede votum foreligger og enkelte andre forhold er ytterligere utredet.

2.

 

KR 28/02: KIRKERÅDETS REPRESENTASJON I EKSTERNE
INSTITUSJONER

Saksdokumenter: Reglementet "Kirkemøtets oppnevningspraksis"

 
Kirkerådets vedtak:

 

Kirkerådet vil i tilknytning til eventuell nyoppnevning fortløpende
vurdere sin representasjon i de ulike organer. 

1.

Kirkerådet frasier seg representasjon i Dronning Mauds Minne og
Norsk Kristelige Studieråd fra det tidspunkt nyoppnevning skulle
funnet sted. 

2.

Kirkerådet ønsker ikke på nytt å la seg representere i de organer hvor
representasjon allerede er frasagt.

3.

 

 

 
KR 29/02 BØNNEBOKTILLEGG TIL NORSK SALMEBOK

Saksdokumenter:

 Saksutredning 

Forslag til Bønnebok og andre tillegg til Norsk Salmebok

 
Til Kirkerådets behandling av saken forelå en foreløpig utskrift av Protokoll
fra Bispemøtet sak 20/02. I tilknytning til dette understreket Kirkerådet
følgende:

Bønneboken kalles Bønnebok. 



Angivelse av forfatternavn bør finnes samlet i eget noteapparat bakerst i
boken. 
Bønn nr. 88, side 63 skal bli stående. 
De liturgier som foreligger i utkast til Bønnebok skal bli stående.

Kirkerådets vedtak:

1. Kirkerådet vedtar det fremlagte forslag til tilleggsdeler til Norsk Salmebok
med de endringer som fremkom i møtet.

2. Holger Lissner, som har utformet de bønnene som står i kapitlet
Kirkeårsbønner, bes supplere disse med bønner for Askeonsdag, St.
Hansaften (ev. –dag, Olsok ) og Bots- og bededag. Det forutsettes at dette
ikke forsinker fremdriften av saken.

3. Kirkerådets direktør gis fullmakt til å treffe de administrative beslutninger
som er nødvendig for at forlaget skal kunne ha den nye utgaven av Norsk
Salmebok ferdig til 1. søndag i advent dette året.

KR 30/02/: GENERALSEKRETÆR I MELLOMKIRKELIG RÅD
Saken er unndratt offentlighet.

Kirkerådets vedtak:

Stillingen som generalsekretær i Mellomkirkelig råd tilbys:

1 Olav Fykse Tveit 
2 Berit Lånke

 

 
KR 31/02: UNGDOMMENS KIRKEMØTE. OPPNEVNING AV
NEMND FOR UNGDOMSSPØRSMÅL

 
 

Saken var trukket av sekretariatet, og fremlegges for Kirkerådet i
septembermøtet.

 

 



KR 32/02: ENDRING I STATUTTENE FOR
TILLEGGSGAVEFONDET

 
Saksdokumenter:

 Statutter med forslag til endring 

Framlegg til styret i Tilleggsgavefondet ved behandling av saken

Kirkerådets vedtak:

Kirkerådet godkjenner forslag til endringene i
statuttene for Tilleggsgavefondet slik de fremkommer
i styrets vedtak.  Statuttene vedlegges protokollen 

1.

Kirkerådet ber styret vurdere om Tilleggsgavefondet
kan slås sammen med Landsfondet.

2.

 
STATUTTER FOR TILLEGGSGAVE-FONDET

(

endringsforslag innarbeidet)
 
§ 1 FONDET

Tilleggsgaven, som danner fondets kapital, er bygget opp ved forvaltning av
midler som ble gitt av lutherske kirker i USA etter 2. verdenskrig til kirkelig
gjenreising i Finnmark og Nord-Troms. Denne Tilleggsgave ble etter givernes
ønske reservert for "åndelig gjenreising" i Den norske kirke, uten spesiell
referanse til Finnmark og Nord-Troms. Grunnkapitalen er på kr. 2.392.941.

 
§ 2 FORMÅL

Fondets formål er å bidra til løsning av tiltak av pionerkarakter i Den norske
kirke.

 
§ 3 STYRET

Styret for fondet består av 4 medlemmer med 2 varamedlemmer. Kirkerådet
og Bispemøtet oppnevner hver 2 medlemmer og 1 varamedlem. Et av
Kirkerådets medlemmer og en biskop skal sitte i styret.

Funksjonstiden er normalt 4 år, fra 1. januar, året etter at nytt Kirkeråd er
valgt.



Styret velger selv styreleder og nestleder. Ved stemmelikhet foretas
loddtrekning.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer eller lovlig innkalte
varamedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet avgjøres saken med
styrelederens dobbeltstemme.

Kirkerådet oppnevner revisor.

 
§ 4 STYRETS OPPGAVER

a) Styret skal forvalte fondets midler slik at både hensynet til sikkerhet og
ønsket om god

avkastning blir ivaretatt.

Til hjelp i sitt arbeid med de forretningsmessige oppgaver kan styret
oppnevne et utvalg som representerer økonomisk innsikt og forretningsmessig
erfaring, og fastsette dets mandat.

b) Styret skal hvert år utdele midler av fondets avkastning i samsvar med
formålet,

bl.a. etter forslag fra Kirkerådet og Bispemøtet, idet det legges vekt på å finne
frem til klare behov av helhetskirkelig karakter og tas hensyn til inflasjonens
innvirkning på fondets fremtidige økonomiske evne.

I helt spesielle tilfelle kan det foretas bevilgninger som i større eller mindre
grad vil angripe kapitalen. Dette krever kvalifisert flertall.

§ 5 DIVERSE BESTEMMELSER

a) Fondets formål kan ikke endres.

b) Fondet kan ikke oppløses uten vedtak i Kirkerådet og Bispemøtet med 2/3
flertall i begge instanser. Eventuell resterende kapital må i tilfelle anvendes i
samsvar med formålet.

c) Endring av statuttene, utenom § 2, kan skje med vanlig flertall i Kirkerådet
og Bispemøtet.

Disse statutter er vedtatt av biskopene i møte 23. mars 1988 og av Kirkerådet i
møte 9.-11. juni 1988. Videre er statuttene endret av Bispemøtet den 28.05.02
og av Kirkerådet i møte den 10. – 11.06.02.

Note til § 3, annet ledd:

 



Første gang gjelder oppnevning frem til 31. desember 1990

KR 33/02: Oppnevninger
Saksdokumenter: Saksorientering

Kirkerådets vedtak:

Kirkerådet oppnevner til Nemnd for kvinne og likestillingsspørsmål:

Stein Erik Horjen som 2.varamedlem 
Arne Falk som 3.varamedlem. 

Kirkerådet oppnevner diakonirådgiver Jan Olav Røed som fast medlem til
Kirkens Familieverns Landsstyre for den resterende del av perioden, 1.juli
2002-30.juni 2003. Som personlig varamedlem oppnevnes rådgiver Gustav
Berentsen for samme periode.

 


