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Endringer i regelverk vedtatt av Kirkemøtet 

 
Kirkemøtets vedtak 
 

1. Kirkemøtet fastsetter følgende endringer i forskrift 15. april 2015 nr. 1442 om ordning for 

døvemenigheter og døvepresttjenesten: 

 

Ny § 12 første ledd skal lyde: 

Kirkerådet kan godkjenne avtale om forsøk som avviker fra bestemmelsene i 

forskriften.  

 

Ny § 12 annet ledd skal lyde: 

Forsøksordningen skal ikke inngås med mer enn fem års varighet.  

 

Någjeldende § 12 blir ny § 13.  

 

2. Kirkemøtet fastsetter følgende endringer i Skriftemål – Alminnelige bestemmelser:  

 

Pkt. 2 skal lyde: 

Presten har kirkelig fullmakt til å motta skrifte. Både presten og eventuelt andre som 

mottar skrifte, har taushetsplikt etter gjeldende regler. 
 

3. Kirkemøtet fastsetter følgende endring i forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting som 

prest i Den norske kirke: 

 

Paragraf 5 første ledd punkt 5) oppheves. 
 

4. Kirkemøtet fastsetter følgende regler om ordning for valgmenigheter: 

 

§ 1. Kirkerådet kan etter søknad godkjenne opprettelsen av en valgmenighet i Den 

norske kirke. I søknadsprosessen skal berørte instanser, lokalt og regionalt, gis 

anledning til å uttale seg. 

 

§ 2. For å bli godkjent som en valgmenighet, må menigheten oppfylle følgende vilkår: 

a) Dåpen er den eneste forutsetningen for medlemskap i en valgmenighet. 

b) Valgmenigheten deler Den norske kirke visjon, slik den er uttrykt av 

Kirkemøtet. 

c) Valgmenigheten har en ordinert prest som er ansvarlig for å forvalte Ord og 

sakrament. 

d) Valgmenigheten er villig til å ta ansvar for alle kirkelige handlinger for 

valgmenighetens medlemmer. 

e) Det må foreligge et forsvarlig økonomisk fundament for valgmenigheten. 
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§ 3. I godkjenningsprosessen må det avklares hvordan valgmenigheten skal løse 

oppgaver som gjelder forvaltning og arbeidsgiveransvar, blant annet: 

- registrering av kirkelige handlinger samt inn- og utmeldinger  

- tilsetting og ivaretakelse av andre arbeidsgiverfunksjoner 

- rapportering av valgmenighetens årsstatistikk 

- hvilke avtaler som skal gjelde dersom valgmenigheten blir oppløst. 

 

§ 4. Valgmenigheten er underlagt tilsyn av biskopen i bispedømmet der 

valgmenigheten ligger. 

 

§ 5. Valgmenigheten skal ha et menighetsråd som velges av medlemmene.  

 

§ 6. Kirkerådet kan knytte valgmenigheten organisatorisk til kirkelig fellesråd, 

regionale og nasjonale kirkelige organer. 

 

§ 7. Bestemmelsene i kirkeordningen om sokn og menighetsråd gjelder for 

valgmenigheter så langt de passer når det ikke er gjort unntak ved godkjenningen. 

 

§ 8. Kirkerådet kan gjøre mindre endringer i regelverket. 

 

§ 9. Reglene trer i kraft fra det tidspunkt Kirkerådet bestemmer.  
 

 

5. Kirkemøtet fastsetter følgende endringer i regler 16. april 2018 nr. 584 for valg av 

menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet (kirkevalgreglene) 

 

Ny § 17-5 skal lyde: 

 

  § 17-5. Bispedømmerådets funksjonstid 

Det nyvalgte bispedømmerådet trer i funksjon 1. januar året etter valgåret. 

Valgperioden strekker seg til og med 31. desember i valgperiodens siste år. 

 

Nåværende § 17-5 blir ny § 17-6. 

  

 Endringene trer i kraft straks. 

 

6. Kirkemøtet fatter følgende vedtak: 

 

I 

 

I regler 15. november 1996 nr. 1454 om formene for bispedømmerådets virksomhet gjøres 

følgende endringer: 

 

 § 2 nr. 1 til 3 skal lyde: 

 

§ 2. Møteprinsippet 

1. Bispedømmerådet treffer sine vedtak i møte.  

2. Bispedømmerådet kan selv beslutte at møte skal holdes som fjernmøte. Fjernmøte 

innebærer at en eller flere av deltakerne ikke sitter i samme lokale, men at de via 

tekniske hjelpemidler likevel kan se, høre og kommunisere med hverandre. Kravene 
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som ellers gjelder for møter, gjelder også for fjernmøter. Kirkerådet gir nærmere 

regler om krav til gjennomføring av fjernmøter, herunder der møtet etter §3 skal 

lukkes. Disse reglene kan også inneholde unntak fra kravene i annet punktum. 

3. Lederen av bispedømmerådet kan beslutte å behandle en sak skriftlig eller i 

hastefjernmøte hvis det er påkrevd å få avgjort en sak før neste møte, og det enten ikke 

er tid til å holde et ekstraordinært møte, eller saken ikke er så viktig at et 

ekstraordinært møte anses som nødvendig. Ved hastefjernmøte kan medlemmene 

kalles inn til møtet med kortere frist enn etter ordinære regler. Hvis 1/3 av organets 

medlemmer krever det, skal saken utsettes til det kan holdes et ordinært møte. Når en 

sak skal behandles skriftlig, skal sakens dokumenter med forslag til vedtak sendes 

samtidig til alle organets medlemmer. Forslaget anses som vedtatt hvis samtlige 

medlemmer slutter seg til det fremlagte forslaget, og til at vedtaket treffes etter 

skriftlig saksbehandling. 

 

 Nåværende § 2 nr. 3 blir ny § 2 nr. 4. 
 

II 

 

Endringene trer i kraft fra 1. januar 2020 

 

 

 

Vedtatt mot 3 stemmer.  

110 stemmeberettigede. 
 

 


