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KM 02/20 Kontrollutvalgets rapport om Kirkemøtets oppfølging av
Kirkemøtets vedtak
Innstilling fra Kontrollutvalget
Kirkemøtet vedtok i 2016 å opprette et kontrollutvalg for Den norske kirke, og fastsatte regler
for utvalget. Etter regler for kontrollutvalget § 2 har utvalget bl.a. følgende oppgave:
Kontrollutvalget skal på Kirkemøtets vegne forestå den løpende kontroll med
Kirkerådets virksomhet – herunder kontrollere om Kirkemøtets vedtak blir fulgt opp
etter deres innhold og forutsetninger.
Denne rapporten gjelder dette punktet i Kontrollutvalgets mandat.
Nåværende kontrollutvalg ble oppnevnt på Kirkemøtet i 2017. Kontrollutvalget ledes av AnnKristin Sørvik. De øvrige faste medlemmene er Finn R. Huseby (nestleder), Laila Riksaasen
Dahl, Ola T. Lånke og Brit Skjelbred. Nytt kontrollutvalg skal oppnevnes av første kirkemøte
etter kirkevalg.
Kontrollutvalgets leder deltar som observatør på Kirkerådsmøtene for på denne måte å forestå
løpende kontroll. Ved utgangen av 2019 har internrevisor i samarbeid med Kirkerådets
sekretariat gjort en systematisk gjennomgang av Kirkerådets protokoller for kontroll av
hvorvidt Kirkemøtets vedtak har blitt fulgt opp etter deres innhold og forutsetninger.
Internrevisor har på grunnlag av dette avgitt en rapport til kontrollutvalget, som utvalget i
hovedsak har lagt til grunn for sin rapport til Kirkemøtet.
Kirkemøtet 2019 behandlet 16 saker. Tre av sakene (godkjenning av innkalling og saksliste
(KM1/19), Kontrollutvalgets rapport om Kirkerådets oppfølging av Kirkemøtets vedtak
(KM2/19) og orienteringssakene (KM 4/19)) medfører ikke særskilt oppfølging. De
resterende sakene trenger oppfølging av forskjellig karakter. I en rekke saker handler
oppfølgingen om å fastsette forskrifter, oppdatere lovbøker eller fastsette tidspunkt for
implementering. Nytt personalreglement, Endringer i Kirkemøtets forretningsorden,
Endringer i regelverk vedtatt av Kirkemøtet og Regler for valg av Kirkeråd er slike saker, som
alle er implementert og kunngjort. I sak om Justering av ordning for hovedgudstjenesten
(KM 5/19) arbeides med utgivelse av nye liturgiske bøker, og det er gjort vedtak om at den
justerte ordningen skal være innført i Den norske kirkes menigheter senest 1. pinsedag 2021.
KM 14/19 Strategiplan for samisk kirkeliv er behandlet i samisk kirkeråd i flere møter, og
følges dels opp gjennom Kirkerådets møter med bispedømmene, dels gjennom konkrete
tiltak. I årsplanen for 2020 er det lagt inn ressursmateriell for kirkelig feiring av samefolkets
nasjonaldag 6. februar, midler til samisk bibeloversettelse, og til samarbeid med Svenska
Kyrkan om utgivelse av sørsamisk salmebok.
I KM 6/19 Kirkeordning for Den norske kirke ble kirkeordningen vedtatt med forbehold
om at kirkeloven erstattes med ny trossamfunnslov der Kirkemøtet gis hjemmel til å treffe
slike vedtak om kirkeordningen. Stortinget behandlet ny trossamfunnslov i april og
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lovendringene trer i kraft fra 1.januar 2021. Lovendringene trer i kraft fra 1.januar 2021.
Kirkemøtet ba også Kirkerådet om så snart som mulig i kommende kirkemøteperiode å
fremme forslag om fremtidig arbeidsgiverorganisering og øvrig kirkeordning. Kirkerådet har
vedtatt utredningsmandat for dette arbeidet og det er etablert et prosjekt med et hovedutvalg
og fire arbeidsgrupper som utreder dette. De skal levere sitt arbeid til direktøren 28. februar
2021. Deretter vil Kirkerådet behandle saken og avklare videre framdrift med sikte på høring
og eventuell behandling på Kirkemøtet i 2022. Saker om nytt regelverk for Mellomkirkelig
råd og for ungdomsdemokrati vil i samsvar med Kirkemøtets vedtak fremmes for Kirkemøtet
i 2020.
I KM 8/19 Endring av Kirkemøtets budsjettreglement er det lagt til grunn at reglementet
trer i kraft fra 2020. Det er tatt hensyn til dette i budsjettbehandlingen for året 2020. Det er
arbeidet med å øke sammenhengen mellom visjon/strategi, plan, budsjett og regnskap. Det er
også utviklet langtidsbudsjett for å styrke mer langsiktig økonomistyring. Oppdatert
budsjettreglement er lagt ut på kirken.no, under lovsamling.
I KM 9/19 Forslag til nye fordelingsnøkler mellom bispedømmerådene for tilskudd til
prestetjeneste er de vedtatte fordelingsnøkler gjennomført i budsjett 2020 med halv virkning
og vil få full virkning fra 2021, i samsvar med Kirkemøtets vedtak. Det vil bli foretatt
evaluering av fordelingsnøklene innen 5 år etter full innføring. Det er etablert et eget prosjekt
for å gjennomgå budsjettgruppene 1a) og 1 b) utenom menighetsprestetjenesten. Dette er
planlagt fremmet for Kirkemøtet 2021.
Kontrollutvalget konkluderer med at det ikke er gjort funn som medfører kritikk av
Kirkerådets gjennomføring av Kirkemøtets vedtak.
TILLEGG SOM FØLGE AV KORONAPANDEMIEN
Kontrollutvalget avsluttet opprinnelig sin rapport til Kirkemøtet i møte 12. mars 2020, i den
tro at Kirkemøtet skulle gjennomføres i april. Etter vårt møte ble vi klar over at Norge samme
dag stengte ned. Det viste seg etter kort tid at Kirkemøtet ikke kunne gjennomføres som
planlagt, og kontrollutvalget ble 25.3. 2020 bedt om å fungere videre fram til Kirkemøtet kan
gjennomføres og et nytt utvalg er oppnevnt.
Utvalget har på sine møter 27.5. og 24.9. 2020 ikke mottatt informasjon som innebærer behov
for å gi tilleggskommentarer til vår opprinnelige rapport om Kirkerådets oppfølging av
Kirkemøtets vedtak. Men utvalget finner det naturlig her å orientere om at vi har mottatt
grundig og god informasjon om sekretariatets, Kirkerådets og øvrig kirkeledelses arbeid
knyttet til koronapandemien. Kontrollutvalget har i den sammenhengen gitt honnør og uttrykt
takknemlighet både for den tydelige og ansvarsbevisste håndtering som så vel regionale som
nasjonale kirkelige myndigheter har utvist overfor koronautfordringene, og for alt kreativt og
godt arbeid som er utført i lokalkirkene i en tid med vanskelige rammer og store utfordringer.
Oslo, 24. september 2020
Kontrollutvalget

Ann-Kristin Sørvik
Ola T. Lånke

Finn Huseby
Reidar Åsgård

Laila Riksaasen Dahl

DEN NORSKE KIRKE

KM 02/20

Kirkemøtet 2020

Fra protokollen

Kontrollutvalgets leder Ann-Kristin Sørvik la fram innstilling.
Dirigent:
Disse hadde ordet: Ann-Kristin Sørvik,

Kirkemøtets vedtak
Kontrollutvalgets rapport til Kirkemøtet tas til orientering
Godkjent ved akklamasjon.

