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Møtet ble ledet av Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum. Som innledning til møtet 

holdt hun en tale som legges ved protokollen. 

 

Vedtak: Innkalling og sakliste ble enstemmig vedtatt med følgende endring: Orienteringssak 

KR 18.2/16 Orientering om arbeidet med kirkeordning ble flyttet til egen sak KR 35/16. 
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KR 34/16 The Self-Understanding of the Lutheran Communion 

  

KR 35/16 Orientering om arbeidet med kirkeordning 

 

KR 17/16  Referatsaker 
 
KR 17.1/16 Protokoll fra MKR møte 3.-4. mars 2016 

KR 17.2/16 Protokoll fra Styremøte NKR 8. mars 2016 

 

Vedtak KR 17/16 

Kirkerådet tar de fremlagte referatsakene til orientering.  

Enstemmig. 

 

KR 18/16  Orienteringssaker 
 
KR 18.1/16  Muntlig orientering ved KR MKR, SKR, BM 

 

Kirkerådets direktør 

1. Å være direktør både arbeidskrevende og interessant, er med på en spennende reise 

2. Kirkeordningsarbeidet 

- Trossamfunn og folkekirke v/ Andreas Aarflot, delt ut til alle med hilsen fra 

forfatteren 

- Stortinget fattet vedtak 10.mai – i stor grad i overensstemmelse med det som var 

foreslått 

- 27.mai vedtak om i ikrafttredelse i Statsråd 

- LPR-prosessen, elektroniske systemer for lønn, personal og regnskap, levert av 

TET, et skybasert system. Også medarbeidere ved bispedømmekontoret har vært 

involvert. 

- Viktig med kontakt med presteforeningene, avholder månedlige orienteringsmøter. 

- Løpende kontakt med KA i arbeidsgiverspørsmål 

- Finansiering av kirken på Svalbard 

- Finansieringsspørsmålet – spenning forbundet med Statsbudsjettet 2017 

3. Kirkerådets ledelse skal ha møte med statsministeren 15.juni 

4. Ekteskapssaken – noe møtevirksomhet sammen med preses med gen.sekr i   

Indremisjonsforbundet, Normisjon og Misjonssambandet.  

5. Utmeldingstall mellom 6-7000 personer, ca 600 innmeldinger 

6. Personell.  

- Rekruttert ny gen.sekr til Samisk kirkeråd, Risten Turi Aleksandersen 

- Seniorene i Kirkerådet  går av Per Tanggaard, Synnøve Hinnaland Stendahl, Jahn 

Oluf Skonnord, Øyvind Tobiassen  og Åge Haavik 

7. Styringssamtale avholdt med alle bispedømmerådene i løpet av mars og april måned. 

Departementet har også hatt styringssamtale med KR.  

8. Kirkens Hus – kontorlokaler for bl.a  Kirkerådet, kontrakten utgår i 2019. Utreder nytt 

alternativ – Oslo Hospital 

9. Feiringer 

- Bibelselskapet 200 år 

- Forbereder Reformasjonsjubileet 2017; markeres søndagen under Kirkemøtet, 

feiring av reformasjonsjubileet i reformasjonsbyen Bergen med besøk av en 

reformasjonsbuss (første helgen i mars), 4 temagudstjenester på høsten, 31.oktober 

i Nidarosdomen 
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- St. Hans uken i Trondheim, signingsjubileum, stor KV konferanse , 

urfolkskonferanse 

 

10. Prosedyre i forbindelse med oppslaget rundt kyssing i ekteskapsliturgien, skulle vært 

kjent for direktør og kommunikasjonsdirektør, en arbeidsglipp. 

 

Mellomkirkelig råd ved nestleder  

1. Første møte i forrige uke, behandlet 16 saker: 

- Valg av AU 

- Oppdatert på aktuelle økumeniske saker 

- Oppnevningssaker 

- KNs representantskap 

- Oppfølging av Kirkemøtesak om dialogarbeid, det utarbeides en oppfølgingsplan 

- LVFs generalforsamling – sak til KM 2017, delegasjon fra Dnk. 

- Uttalelse om integrering – kirken vil fortsette å bidra til integrering 

- Hele rådet deltok på flyktningkonferanse på Diakonhjemmet 1.juni 

2. The Self-Understanding of the Lutheran Communion – Litt fra MKRs behandling: 

Kristen enhet er en gave og en oppgave. Enheten gis oss av Kristus gjennom 

sakramentene. Opplevde studiematerialet som godt og tjenlig. MKR sluttet seg til 

forståelsen av gave og oppgave. Pilegrimstradisjonen. Forsoningsaspektet viktig. 

Enheten koster.  

 

Samisk kirkeråd ved nestleder 

1. Samisk kirkeråds møte i forrige uke.  

- Konstituering – valg av AU hvor alle tre språkområdene er representert 

- Samisk valgmøte, sak på rådsmøtet  

- 2016 – markering av 100 årsjub i Trondheim 

2. Utlysing av prosjektmidler til vitalisering av samisk salmesang 

3. Oppnevnt varamedlem til LVF – SKRs leder 

4. Forsoningsseminaret i Trondheim i juni 2016, deltagere fra 28 land og 30 

urfolksgrupper påmeldt. 

Bispemøtet ved preses 

1. Innføringsprogram for nytilsatte prester, 80 personer på 2 kurs á 2 dager. 

2. Kompetanseutvikling for proster, gjennomført to prostekurs på vegne av de tre 

regionene, gjennomgått bl.a ny arbeidstidsavtale 

3. Stor prostekonferanse avholdes i november, samarbeid deptet, KR og BM 

4. Brev til BM og KR, fra prester vedr saken om likekjønnet vigsel, undertegnet av ca 

200. Nytt brev undertegnet av 277. Samtale med 3 repr fra denne gruppen, Rolf Kjøde, 

Sverre Langeland og Katrine Tallaksen Skjerdal møtte arbeidsutvalget samt KRs 

direktør.  

KR 18.2/16 Orientering om arbeidet med kirkeordning – Flyttet til egen sak (KR 35/16) 

KR 18.3/16 Rapport Klimapilegrim 2015 

KR 18.4/16 Arrangementer Klimapilegrim 2015 

KR 18.5/16 Referat fra møte i Samarbeidsrådet for overgrepsproblematikk 12.02.16 

KR 18.6/16  Handlingsplan for Samarbeidsråd for overgrepsproblematikk 

KR 18.7/16 Høringssvar – Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og 

personer med funksjonshemming 

KR 18.8/16 Svar fra Kirkerådet til brev om høring om statens finansiering av Svalbard kirke 



5 

 

KR 18.9/16 Oversendelse av uttalelse om den samiske rettighetssituasjonen i Norge – brev til 

Kommunal- og regionaldep 

KR 18.10/16 Nytt fra Statsråd 27. mai 2016 

 

Vedtak KM 18/16 Orienteringssaker 

 

Kirkerådet tar de fremlagte orienteringssakene til orientering. Enstemmig. 

 

KR 19/16  Konstituering 
 

Sammendrag 

I henhold til bestemmelsene i ”Regler for Kirkerådets virksomhet” § 1 skal Kirkerådet i det 

konstituerende møtet velge nestleder for en periode på to år, valget foregår skriftlig.  

 

Av § 8 fremgår det at Kirkerådet kan velge et arbeidsutvalg. Antall medlemmer i 

arbeidsutvalget avgjøres av Kirkerådet. Kirkerådet har de senere år hatt et arbeidsutvalg 

bestående av 4 medlemmer: leder, nestleder, Bispemøtets preses samt ett medlem til. Det er 

også blitt oppnevnt to varamedlemmer.  

 

Det heter videre i § 8-1 at Arbeidsutvalget kan avgjøre saker av mindre betydning som ikke 

kan utsettes til neste møte i rådet. Avgjørelsen skal refereres i det første møte etter at 

avgjørelsen er truffet.  

 

Saksbehandling: 

Kristin Gunleiksrud Raaum fremmet følgende forslag: 

Nestleder: Harald Hegstad 

Medlem av KR/AU: Leif Christian Andersen 

Varamedlemmer til KR/AU, prioritert rekkefølge: Agnes Sofie Gjeset og Jan Olav Olsen. 

 

Vedtak KR 19/16 Konstituering 

 

Kirkerådet velger for perioden 7. juni 2016 – april 2018: 

1. Nestleder: Harald Hegstad 

2. For samme periode velges et arbeidsutvalg bestående av : 

Leder 

Nestleder 

Bispemøtets preses 

Leif Christian Andersen 

Varamedlemmer til AU:  

1. Agnes Sofie Gjeset 

 2. Jan Olav Olsen 

Enstemmig. 

KR 20/16  Revisjon av dåpsliturgi 
 

Sammendrag 

På Kirkemøtet 2010 og 2011 ble en ny dåpsliturgi behandlet og enstemmig vedtatt. Allerede 

da ble det understreket at en måtte komme tilbake til gudstjenestereformen etter en periode på 

3-6 år for å gjennomgå kritisk og foreta eventuelle justeringer og endringer i liturgiene (KM 

sak 4/10, vedtakspunkt 4.)  
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I 2013 drøftet Kirkerådet saken Status for gudstjenestereformen (KR 32/13). Her ble det 

fremhevet at mange hadde innvendinger mot dåpsliturgien og ønsket endringer, ikke minst 

prester:  

 

Det som særlig påpekes, er at dåpsliturgien er for tung, for gjentagende, for ordrik og 

for lang. Noen har også strukturelle innvendinger. Dette gjelder særlig tredelingen av 

liturgien og plasseringen av noen elementer, særlig at faddertiltalen kommer i tredje 

del, altså etter selve dåpshandlingen. Noen kritiserer fremdeles liturgien ut fra de 

samme teologiske innvendinger som fremkom i forarbeidene og i høringen, men uten 

at de oppnådde tilslutning.  

 

Et forslag til revidert dåpsliturgi ble derfor utarbeidet og behandlet i Nemnd for 

gudstjenesteliv (NFG) og så i Kirkerådet i 2015. Deretter sendte Kirkerådet 

dåpsliturgiforslaget på høring. Etter høringen behandlet NFG saken i mars 2016, og med 

unntak av to endringer i innledningsdelen er forslaget som legges fram for Kirkerådet identisk 

med NFGs vedtak.  

Sammenliknet med gjeldende dåpsliturgi fra 2011 er strukturen endret, flere formuleringer er 

justert og liturgien er blitt noe kortere.  

 

Saksbehandling 

Følgende endringsforslag ble fremmet: 

 

Leif Christian Andersen: 

1. s 9: «Barnet kan vendes mot menigheten…»  Vedtatt med 9 stemmer 

endres til: 

«Barnet vendes mot menigheten….» 

 

Ivar Braut: 

1. Takkebønn: «skapt oss i ditt bilde..»   Enstemmig vedtatt   

2. Selve dåpen: (Navnet nevnes)   Enstemmig vedtatt 

3. Fadderansvaret: s. 17 Aarflots tekst   Falt mot 7 stemmer 

 

Trygve Rø: 

1. Joh 3,16 i innledningen gjøres til en «kan» - lesning Vedtatt med 10 stemmer 

2. Formuleringen «fortrinnsvis av den som bærer barnet» tas ut av rubrikken i pkt 6 s.6 

         Vedtatt med 8 stemmer 

3. I forbindelse med at barnet løftes opp kan Mark 9,37 a leses i punkt 6: «Den som tar 

imot et slikt barn i mitt navn, tar imot meg.»  Falt mot 5 stemmer  

 

Ole Kristian Bonden: 

1. Punkt 3 Skriftlesning endres: 

Barneevangeliet Mark 10,13-16 og alternative tekster ved dåp av større barn, unge 

eller voksne flyttes fram til mottakelsen av dåp. 

Dåpsbefalingen blir stående som innledning til fadderansvar, trosbekjennelse og 

dåpshandling.       Falt mot 4 stemmer 

 

2. Saken sendes tilbake til NFG med de endringer som Kirkerådet har foreslått. 

Falt mot 3 stemmer 

 

Vedtak KR 20/16 Revisjon av dåpsliturgi  
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1. Kirkerådet vedtar det fremlagte forslag til revidert dåpsliturgi med de endringer som 

fremkom i møtet. 

2. Saken oversendes Bispemøtet for læremessig uttalelse.  

3. Kirkerådet ber om å få saken tilbake til sitt møte 5. -7. oktober med tanke på å fremme 

saken for behandling i KM 2017.  

Vedtatt med 14 mot 1 stemme. 

 

 

KR 21/16 Fastsetting av liturgisk musikk 
 

Samandrag 

Kyrkjemøtet 2015 hadde oppe ei sak om liturgisk musikk i april 2015. I vedtaket heiter det 

mellom anna: «Kyrkjemøtet ber Kyrkjerådet finne fram til ei avgrensa mengd med liturgisk 

musikk, som utgjer hovudseriane. Kyrkjemøtet rår til at hovudseriane vert nytta til dei fleste 

hovudgudstenester i kyrkjelydar over heile landet.» (sak KM 05/15) 

 

Liturgisk musikkutval vart sett ned av Nemnd for gudstenesteliv hausten 2014. LMU fekk i 

oppgåve å vurdere den liturgiske musikken som hadde vore prøvd ut før og under 

gudstenestereformen, samt å vurdere materialet i erfaringsinnhentinga som skulle finne stad. 

LMU starta sitt arbeid i januar 2015, og i juni 2015 leverte LMU forslaget til liturgisk musikk 

for Den norske kyrkja til NFG. Forslaget vart einstemmig vedteke i NFG: «NFG slutter seg til 

LMUs forslag til hovedserier for liturgisk musikk. Forslaget har et omfang og et innhold som 

svarer godt til Kirkemøtets bestilling» (NFG 11/15). 

 

Kyrkjerådet (KR) handsama sak KR 48/15 Liturgisk musikk i september 2015. KR vedtok 

einstemmig, og utan endringar, å sende forslaget til liturgisk musikk ut på høyring. Høyringa 

varte frå 19. oktober til 21. desember 2015.  

 

Kyrkjerådet mottok til saman om lag 90 høyringssvar frå kyrkjelydar og sokn, bispedømeråd, 

biskopar, arbeidstakarorganisasjonar, utdanningsinstitusjonar, organisasjonar, enkeltpersonar 

og andre instansar. Høyringssvara vart samla inn digitalt, gjennom ei undersøkjing via Quest 

Back. Saman med høyringsbrevet fekk høyringsinstansane tilsendt eit hefte med den 

liturgiske musikken, «Forslag til liturgisk musikk for hovudgudstenesta i Den norske kyrkja», 

og eit høyringsdokument som i samandraget gjorde greie for prosessen, vala som var gjort og 

korleis høyringa skulle foregå. I siste del av høyringsdokumentet vart det peika på viktige 

moment til «Vegleiing og praktisk tilretteleiing etter vedtaket i 2017».  

 

Nemnd for gudstenesteliv handsama den liturgiske musikken etter høyringa, i NFG sak 06/16. 

NFG gjorde vedtak om å tilrå dei fem hovudseriane som var sendt ut på høyring, med unnatak 

av Sanctus- Heilag for festtidene, som NFG ønska å handsame på nytt.  

 

Høyringa på liturgisk musikk hausten 2015 inkluderte òg musikk til ledd utanom 

hovudseriane. NFG har valt å ikkje gå detaljert inn i musikken utanom ordinarieledda. 

Kyrkjerådet sitt sekretariat vil i samråd med NFG legge fram eit forslag til musikk for 

prefasjonane og andre sanglege ledd, slik at desse kan handsamast i Kyrkjerådet sitt møte 5.-

7. oktober.  

 

Det er særskilt to tema vi stadig vender tilbake til i drøftingane omkring liturgisk musikk. Det 

eine er, som det står i høyringsdokumentet til liturgisk musikk, at «Den norske kyrkja – 

kyrkjesamfunnet, folkekyrkja, har eit overordna ansvar for at medlemmene i kyrkja får høve 

til å kjenne att, lære og bli glade i dei liturgiske melodiane i ei heilt vanleg gudsteneste kvar 
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som helst i landet». Det andre sentrale temaet, er det Ungdommen sitt kyrkjemøte (UKM) 

2014 er inne på når dei held fram at UKM «ønsker å løfte fram viktigheten av å ha 

fleksibilitet og valgfrihet i valg av musikk og uttrykksformer.» 

 

Vedtak KR 21/16 Fastsetting av liturgisk musikk 

 

1. Kyrkjerådet vedtek eit forslag på fem hovudseriar, som inkluderer tre allmenne seriar 

og to kyrkjeårsbestemte seriar.  

 

2. Kyrkjerådet rår til at hovudseriane vert nytta til dei fleste hovudgudstenester i 

kyrkjelydar over heile landet. 

  

3. Kyrkjerådet rår til at den liturgiske musikken ein kyrkjelyd nyttar til vanleg, i dei 

fleste gudstenester, er lagt inn i lokal grunnordning for kyrkjelyden. Der det føreligg 

godkjenningsprosedyrer for lokal grunnordning, vil prosedyrene for godkjenning 

gjelde for den liturgiske musikken på lik linje med liturgien elles.  

 

4. Kyrkjerådet rår til at ein kyrkjelyd som ønskjer å nytte eit anna enkeltledd i ein serie, 

eller ein annan serie enn dei tre allmenne seriane, som hovudserie på fast basis, melder 

dette inn til biskopen.  

 

5. Liturgisk musikk utanom hovudseriane kan nyttast ved særskilte høve.  

6. Kyrkjerådet sender saka til Bispemøtet. 

 

7. Kyrkjerådet ber om å få saka tilbake til sitt møte 5.-7. oktober, med tanke på å fremje 

saka for handsaming i Kyrkjemøtet 2017. 

 

8. Kyrkjerådet gir sekretariatet mandat til å arbeide vidare med musikk til nokre sanglege 

liturgiske ledd utanom hovudseriane, fram til Kyrkjerådet sitt møte i oktober og 

Bispemøtet i oktober. Dette med tanke på å fremje saka for handsaming i Kyrkjemøtet 

2017. 

 

9. Innhaldet i dei fem hovudseriane, som med unnatak av Sanctus for festtidene, 

samsvarer med hovudseriane som vart sendt ut på høyring hausten 2015.  

 

Allmenne hovudseriar med liturgisk musikk  

Allmenn 1 
Kyrie/Bønerop: Her kan ein velgje å nytte anten a) Kyrie frå høyringsforslaget til 

Allmenn 1 (frå allmenn serie 1977) eller 
b) frå høyringsforslaget til Allmenn 1 (musikk av Halvdan 
Nedrejord) 
 

Gloria/Lovsong: frå høyringsforslaget til Allmenn 1 (Allmenn serie 1977: Gloria 
med eller utan Laudamus, eller Gud, einast Gud/Alene Gud) 

 
Sanctus/Heilag: Allmenn 1 som i høyringsforslaget (frå Allmenn serie 1977) 
 
Agnus Dei/Du,Guds Lam: 
   Allmenn 1 som i høyringsforslaget (frå Allmenn serie 1977) 
    
Allmenn 2 
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Kyrie/Bønerop: som i høyringsforslaget (musikk av Mari T. Hinze)  
Gloria/Lovsong: Allmenn 2 som i høyringsforslaget (musikk av Odd J. Overøye) 
Sanctus/Heilag: Allmenn 2 som i høyringsforslaget (musikk av Odd J. Overøye 
Agnus Dei/Du, Guds Lam: 
   Allmenn 2, som i høyringsforslaget (musikk av Tore W. Aas) 
Allmenn 3 
Allmenn 3 som i høyringsforslaget (musikk av Trond Kverno). Gjennomkomponert 
 
Hovudseriar av liturgisk musikk for festtidene, «kvit serie»: 
Kyrie/Bønerop: frå festtidsserien i høyringsforslaget (musikk av Trond Kverno) 
 
Gloria/Lovsong:  Gloria med Laudamus, som festtidsserien i høyringsforslaget 

(musikk av Trond Kverno) 
 

Sanctus/Heilag:  Nyskriven musikk til Sanctus (april 2016), av komponist Harald 
Gullichsen.  

 
Agnus Dei/Du, Guds Lam:  

frå høyringsforslag til festtidsserien (som 1977-musikken).  
 
Hovudseriar med liturgisk musikk for fastetida, «lilla serie»: 
Kyrie/Bønerop:  som i høyringsforslaget (musikk av Terje Kvam) 
    

 
Eventuelt sløyfe Gloria i fastetida. Gudstenesteboka opnar for at ein kan syngje Gloria 

i fastetida. I den lilla serien er det ikkje lagt opp til at ein nyttar Gloria. Der ein 

ønskjer å nytte Gloria i fastetida, viser vi til musikken som føreligg til Gloria i dei tre 

allmenne hovudseriane. 

 

Sanctus/Heilag: som i høyringsforslaget (musikk frå fastetidsserien 1977) 
Agnus Dei/Du, Guds Lam:  

som i høyringsforslaget (musikk av Henrik Ødegaard) 
 

Enstemmig vedtatt. 

KR 22/16 Vigselsliturgi og forbønnshandling for likekjønnede par 
 

Sammendrag 
Kirkemøtet 2016 vedtok at det i tillegg til dagens liturgier for vigsel og forbønn for borgerlig 

inngått ekteskap mellom kvinne og mann, «må utarbeides tilsvarende liturgier som inkluderer 

likekjønnede par og som kan brukes overfor alle par» (KM sak 17/16). Disse liturgiene 

innføres som ordinære liturgiske ordninger og gjøres gjeldende i hele Den norske kirke slik at 

alle medlemmene kan inngå ekteskap i sin lokale kirke. 

 

Kirkemøtevedtaket sier at de nye liturgiene skal være «tilsvarende liturgier» til de gjeldende 

liturgiene. Dette forstås slik at de nye liturgiene i form og innhold må ligge nært opptil de 

någjeldende liturgiene. Samtidig må de være forskjellige fra disse ved at de kan anvendes 

både overfor likekjønnede og ulikekjønnede par.  

 

Nemnd for gudstjenesteliv (NFG) behandlet et forslag til vigsels- og forbønnsliturgier for 

likekjønnede par på sitt møte 13. mai. Forslaget som legges fram for Kirkerådet følger langt 

på vei NFGs forslag, men det er foretatt endringer i punkt 4 og mindre justeringer enkelte 

andre steder. Det er lagt vekt på at de nye vigsels- og forbønnsliturgiene for likekjønnede 
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ligger nært opptil någjeldende vigsels- og forbønnsliturgier (se vedlagte sammenstilling av 

gjeldende vigselsliturgi og forslag til vigselsliturgi for likekjønnede).  

 

Til slutt i saksdokumentet kommenteres kortfattet noen kirkerettslige forhold knyttet til 

innføring av ny vigselsliturgi. 

 

Saksbehandling: 

Olav Myklebust fremmet følgende endringsforslag til pkt 2: Liturgien og saken får den 

foreløpige tittelen «Felles vigselsliturgi» (jf KM 17/16). Kirkerådet tar endelig stilling til tittel 

etter høringen.       Forslaget falt mot 2 stemmer   

 

Vedtak KR 22/16 Vigselsliturgi og forbønnshandling for likekjønnede par 
 

1. Kirkerådet sender forslag til liturgi, med de endringer som fremkom i møtet,  ut på 

høring. 

2. Liturgien og saken får den foreløpige tittel Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for 

likekjønnede og ulikekjønnede par. Kirkerådet tar endelig stilling til tittelen etter 

høringen. 

3. Kirkerådet ber om å få saken tilbake på oktobermøtet med sikte på behandling i 

Kirkemøtet 2017. 

 

KR 23/16 Assimilering og motstand NOU 2015:7 – forslag til 
høringssvar 
 

Sammendrag 

Kirkerådet har fått til høring utredningen Assimilering og motstand. Utredningen redegjør for 

den hardhendte assimileringspolitikken tatrene/romanifolket har vært utsatt for gjennom hele 

1900-tallet. Utvalget peker også på den aktive rolle Norsk misjon blant hjemløse, og dermed 

Den norske kirke, har hatt i forhold til assimileringspolitikken. Kirkerådet understreker i sin  

høringsuttalelse at det er behov for tiltak som så langt det er mulig tar sikte på å rette opp den 

urett som er begått. Et viktig tiltak må være å gi rom for revitalisering av 

taterne/romanifolkets språk og kultur. 

 

Vedtak KR 23/16 Assimilering og motstand NOU 2015:7 – forslag til høringssvar 

 

Følgende høringssvar ble enstemmig vedtatt: 

 

Høringsuttalelse - Assimilering og motstand NOU 2015:7 
Med bakgrunn i arbeidet til Norsk misjon blant hjemløse er Den norske kirke medansvarlig 

for den urett som er begått mot taterne-/romanifolket. Dette har vært kjent for kirken, og fra 

midten av 1990-tallet har det pågått en forsoningsprosess gjennom samtaler med 

representanter for folkegruppen. Kirkemøtet har hatt forholdet til taterne/romanifolket oppe til 

drøfting, og forsøkte å be om unnskyldning i 1998. Unnskyldningen ble nok av folket selv 

mer oppfattet som en fraskriving av ansvar, enn en unnskyldning, og ble derfor tatt opp i igjen 

av Kirkemøtet i 2000.  

 

Etter den tid har det jevnlig pågått samtaler med representanter for taterne/romanifolket, og 

det har også vært forsøkt enkelte tiltak.  

 

Kirkerådet er glad for den fyldige rapporten som nå foreligger, og muligheten den gir for 

oppreising for taterne/romanifolket. Oppfølging av rapporten i forhold til tilrettelegging og 

endringer som skal ivareta taterne/romanifolkets rettigheter må bygge på en klar erkjennelse 

av den urett og de overgrep som taterne/romanifolket var utsatt for. 
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Igjennom de samtaler Kirkerådet har hatt med representanter for folket er det kommet frem at 

det er grunnleggende at folket selv får være med å bestemme hvilke tiltak som iverksettes. 

Det gis også utrykk for at det er viktig å opprettholde egen kultur og språk. Dette handler om 

å holde i hevd gamle håndverkstradisjoner, å revitalisere romani og å legge forholdene til rette 

så den oppvoksende slekt kan få skolegang samtidig som reisevirksomheten opprettholdes. 

   

Kirkerådet vil understreke at når det skal prioriteres i forhold til hvilke tiltak som skal 

igangsettes som oppfølging av rapporten er det viktig at dette skjer i tett dialog med folket 

selv,  romanifolket/taterne må få reell deltakelse i prosesser som angår dem. 

 

 Vi er kjent med at det gjennom de avholdte distriktsvise høringer, samt skriftlige høringssvar 

er kommet frem ulike synspunkter på hvor vidt taterne/romanifolket skal synliggjøres. Noen 

ønsker ikke denne eksponeringen, og må respekteres for det. Samtidig er det viktig at de som 

ønsker å fremstå som tatere/romani, og ønsker en revitalisering av egen kultur og eget språk 

får hjelp til dette.  

 
 Når det gjelder den framtidige utforming av en relevant politikk i forhold til 

tater/romanifolket som nasjonal minoritet, er det avgjørende viktig å styrke taternes 

selvfølelse og stolthet, slik at det ikke må kjennes som en belastning å være av taterslekt.  

 

Kirkerådet har merket seg at et av funnene til Vollebækutvalget  er at taterne/romanifolket har 

lavere utdanningsnivå enn befolkningen ellers. Det er avgjørende at unge med 

tater/romanibakgrunn sikres reell tilgang til skole og utdanning. Enhver diskriminering i 

samfunns- og arbeidsliv må bekjempes. Det vil derfor være viktig å prioritere 

utdanningstilbudet til denne folkegruppen, noe som  sannsynligvis vil medføre et tilrettelagt 

tilbud som tar høyde for at taterne/romanifolket er et reisende folk. 

  

Det fremgår videre at  det er få som har  kompetanse i språket romani, det er derfor  grunn til 

å overveie opprettelse av et professorat i romani ved en høyskole eller universitet, eventuelt i 

samarbeid med et svensk lærested. 

 

Fordommer, usynliggjøring og diskriminering overfor tatere er et generelt og omfattende 

problem i Norge også i dag. Om dette finnes det mange avslørende og tragiske beretninger i 

utredningen. Det må derfor være et satsingsområde at tater/romanifolkets språk og kultur 

omtales på en adekvat måte i undervisningsmateriell.  

 

I denne sammenheng er det også viktig med holdningsskapende arbeid. Dette må 

myndighetene ta et ansvar for, men også kirken kan være en viktig aktør i så måte.  

 

Fra kirkens side vil vi: 

- fortsette samtalene med representanter for taterne/romanifolket.  

- arbeide for oversettelse av noen sentrale liturgiske tekster. 

- arbeide for opprettelse av en prestetjeneste for taterne/romanifolket. 
 

KR 24/16 Mandat for Arbeidsgiverutvalget 
 

Sammendrag 

I denne saken følges Kirkemøtets vedtak i sak KM 19/16 opp.  

 

Det innebærer at det etableres et permanent arbeidsgiverutvalg (AGU), som på svært mange 

måter ligner det midlertidige Arbeidsgiverutvalget vi har hatt. Likhetene gjelder opprettelse, 

sammensetning og mandat. 



12 

 

 

På ett vesentlig punkt eksisterer det imidlertid en forskjell: Arbeidsgiverutvalget gis  

beslutningsmyndighet fra vedtak gjort i denne saken. Som en forlengelse av det 

arbeidsgiveransvar som lovgiver gir Kirkerådet fra kommende årsskifte, delegerer Kirkerådet 

innenfor mandatet, overordnede oppgaver og arbeidsgiverfunksjoner til Arbeidsgiverutvalget 

for vedtak og uttalelse. 

 

Kirkemøtet har bedt om at mandat for Arbeidsgiverutvalget blir lagt frem for Kirkemøtet til 

endelig fastsetting i 2017, og det vil skje. Kirkemøtets vedtakspunkt om at tillitsvalgte ikke 

velges til Arbeidsgiverutvalget er ikke fulgt opp i dette mandatet, uten at det betyr at 

tillitsvalgte kan eller faktisk blir valgt til Arbeidsgiverutvalget. 

 

Vedtak KR 24/16 Mandat for Arbeidsgiverutvalget 
 

Mandat for arbeidsgiverutvalget: 

 

1. Formål 

Formålet med Arbeidsgiverutvalget er å oppfylle det utøvende arbeidsgiveransvar som 

er tillagt Kirkerådet ved å videreføre og ivareta overordnede, prinsipielle, 

tariffrettslige og politiske arbeidsgiverfunksjoner.  

2. Oppdrag/oppgaver 
a) Arbeidsgiverutvalget fastsetter de overordnede arbeidsgiverpolitiske føringer som tilligger 

Kirkerådet. 

b) Arbeidsgiverutvalget fastsetter overordnede lønns- og personalpolitiske retningslinjer. 

c) Arbeidsgiverutvalget initierer og gir innspill til saker om endringer av arbeidsgiverrelatert 

regelverk for Den norske kirke. 

d) Arbeidsgiverutvalget uttaler seg om eller tar stilling til tariffrelaterte og tariffrettslige 

spørsmål. 

e) Arbeidsgiverutvalget forvalter medlemskapet i KA – Arbeidsgiverorganisasjon for 

kirkelige virksomheter. 

f) Arbeidsgiverutvalget godkjenner fremlagte forhandlingsresultat (uravstemning). I saker 

der forhandlingsresultatet overgår Kirkerådets budsjettrammer, må sak vedrørende 

økonomiske konsekvenser fremlegger for Kirkerådet for budsjettrevisjon. 

3. Sammensetning 

Arbeidsgiverutvalget består av 4 medlemmer, valgt av og blant Kirkerådets 

medlemmer. 

Arbeidstakere i Den norske kirke kan ikke velges som medlemmer av utvalget. Preses 

er unntatt fra denne bestemmelsen.  

4. Virksomhetsregler 

Regler for Kirkerådets virksomhet legges til grunn for Arbeidsgiverutvalget så langt 

de passer. 

5. Rapportering 

Arbeidsgiverutvalget rapporterer til Kirkerådet. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 25/16 Oppnevning av medlemmer til Arbeidsgiverutvalget 
2016-2018 
 

Sammendrag 

Kirkemøtet vedtok i sak KM 19/16 opprettelse av et arbeidsgiverutvalg (AGU).  
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I henhold til KR 24/16 om mandat har Arbeidsgiverutvalget som hovedformål «…å oppfylle 

det utøvende arbeidsgiveransvar som er tillagt Kirkerådet ved å videreføre og ivareta 

overordnede, prinsipielle, tariffrettslige og politiske arbeidsgiverfunksjoner».  

 

I samme sak står det også følgende om sammensetning av Arbeidsgiverutvalget: 

 

3. Sammensetning 

Arbeidsgiverutvalget består av 4 medlemmer, valgt av og blant Kirkerådets 

medlemmer. 

Arbeidstakere i Den norske kirke kan ikke velges som medlemmer av utvalget. 

Preses er unntatt fra denne bestemmelsen.  

 

Kirkerådet velger personlig vararepresentant blant Kirkerådets medlemmer, til hver 

representant i Arbeidsgiverutvalget.  

 

Kirkerådet bes om å foreta følgende valg blant rådets medlemmer til Arbeidsgiverutvalget: 

 

Leder med personlig varamedlem 

Nestleder med personlig varamedlem 

En representant med personlig varamedlem 

Preses med Visepreses som varamedlem.  

 

Vedtak KR 25/16 Oppnevning av medlemmer til Arbeidsgiverutvalget 2016-2018 

 

1. Leder i Kirkerådet velges som leder i Arbeidsgiverutvalget med nestleder som 

varamedlem. 

2. Nestleder i Kirkerådet velges som nestleder i Arbeidsgiverutvalget med Jan Olav 

Olsen som varamedlem. 

3. Leif Christian Andersen velges som medlem av Arbeidsgiverutvalget med Agnes 

Sofie Gjeset som varamedlem. 

4. Preses er medlem av Arbeidsgiverutvalget med visepreses som varamedlem. 

5. Dersom leder har forfall, tiltrer nestleders vara Arbeidsgiverutvalget. 

 

KR 26/16 Regler for Kirkelig utdanningssenter nord 
 
Sammendrag 

Fra og med 1. januar 2017 vil Kirkelig utdanningssenter nord/Girkolaš Oahpahusguovddáš 

Davvin (KUN) overføres til det nye rettssubjektet Den norske kirke. Beslutningen om dette er 

fattet av kulturdepartementet Ved overføring til Den norske kirke må Kirkemøtet vedta nye 

regler for KUN, til erstatning for det regelverket som eksisterer i dag. 

KUN ble opprettet i form av et prosjekt i 1998 og ble gjort til en permanent institusjon i 2003. 

Senteret er i dag underlagt Det praktisk-teologiske seminar (PTS), men har sitt eget styre. Den 

daglige driften ledes av rektor ved KUN og senteret har for øvrig tre faglige stillinger og en 

administrativ stilling. Senteret leier lokaler av med UiT Norges arktiske universitet og er 

lokalisert på campus. KUN kjøper også en rekke andre tjenester av UiT som arkivtjeneste og 

studentregistrering. KUNs ansatte og studenter har tilgang på UiTs bibliotek. KUN tilbyr 

praktisk-kirkelig utdanning til tjeneste som prest, kateket, diakon og kantor. Gjennom 

samarbeidsavtaler med andre høyere læresteder er senteret også i stand til å bidra til den 

helhetlige utdanningen av de respektive kategoriene. Senteret gir også etter- og 

videreutdanning for kirkefaglige ansatte, og har et sterkt fokus på rekruttering til kirkelig 

utdanning. KUN har et særlig fokus på den nordlige landsdelen og på samiske og kvenske 

forhold. 
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Senterets formelle forankring er i dag Forskrift for Det praktisk-teologiske seminar fra 1988, 

og de retningslinjene som PTS har gitt for senteret, og som er bekreftet av 

kirkedepartementet. Utkastet til nye regler for KUN bygger i stor grad på forskriften. Det 

fremlagte utkastet vil etter behandling i Kirkerådet sendes på høring før endelig behandling i 

Kirkerådet i oktober og deretter behandling i Kirkemøtet i januar 2017. 

Vedtak KR 26/16 Regler for Kirkelig utdanningssenter nord 

1. Kirkerådet sender forslag om Regler for Kirkelig utdanningssenter nord/ Girkolaš 

Oahpahusguovddáš Davvin på høring. 

2. Kirkerådet ber om å få saken tilbake til sitt oktobermøte for endelig vedtak. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 27/16 Ikrafttredelse av forskrift om innmelding i og utmelding 
av Den norske kirke 
 

Sammendrag 

Kirkerådet har i lengre tid mottatt henvendelser fra medlemmer og andre enkeltpersoner med 

krav om at Den norske kirke bør innføre nye måter å foreta inn- og utmeldinger på som er mer 

i takt med den digitalisering som foregår ellers i samfunnet. Særlig i forbindelse med 

kirkevalgene har det vært etterlyst mulighet for enkelt å undersøke medlemskapsstatus og 

melde seg inn i eller ut av Den norske kirke.  

 

Kirkemøtet 2016 vedtok i sak 20/16 forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske 

kirke slik det fremgår av dette saksdokumentet.  

 

Forslaget til endring i kirkeloven § 3 som åpner for elektronisk inn- og utmelding av Den 

norske kirke var til andregangsbehandling i Stortinget 18. mai 2016, og det er ifølge 

departementet planlagt at lovendringene i kirkeloven § 3 trer i kraft fra 1. juli 2016.   

 

Vedtak KR 27/16 Ikrafttredelse av forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske 

kirke 

 

Ikrafttredelse av forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke  

Kirkerådet vedtar at Kirkerådets direktør delegeres myndighet til å fastsette når forskriften 

skal tre i kraft.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 28/16 Kirkemøtet 2017 – Evaluering, program og saksliste 
 

Sammendrag 
Det er Kirkerådet som i henhold til Kirkemøtets forretningsorden § 2-3 første og annet ledd, 

forbereder og tilrettelegger saker som skal behandles, og som har det praktiske ansvar for ytre 

opplegg og gjennomføringen av møtet. 

Evaluering av Kirkemøtet 2016 viser at Hotell Scandic Nidelven med sine fasiliteter fungerte 

godt. 

Kirkerådet bes på dette møtet å vedta en foreløpig saksliste og å drøfte programmet for 

Kirkemøtet 2017. Kirkemøtet 2017 finner sted i Trondheim, med møtestart onsdag 25.januar 

og avslutning tirsdag 31.januar.  
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Forslag til foreløpig saksliste inneholder 12 saker, hvorav 9 saker går til ordinær 

komitebehandling.  

 
Møtebehandling 

Harald Hegstad  fremmet forslag om nytt punkt 6: Så langt det er mulig , legges Kirkemøtet 

ikke over en helg.       Forslaget falt mot 3 stemmer  

 
Vedtak KR 28/16 Kirkemøtet 2017 – Evaluering, program og saksliste 

 

1. Kirkerådet tar evalueringen av Kirkemøtet 2016 til orientering 

2. Kirkerådet vedtar følgende foreløpige saksliste for Kirkemøtet 2017: 

 KM 01/17 Innstilling fra protokollkomiteen 

 KM 02/17 Valg og oppnevninger   

1. Valg av dirigentskap for møtet 

2. Valg av tellekorps 

3. Supplering av medlemmer på Kirkemøtets komiteer 

4. Valg av komitéledere for møtet 

5. Valg av medlemmer og varamedlemmer til Kirkemøtets kontrollutvalg 

6. Valg av medlemmer og varamedlemmer til Den norske kirkes klagenemnd 

 

 

 KM 03/17 Orienteringssaker 

1. Muntlig orientering om virksomheten i de sentralkirkelige råd 2016 

2. Protokoll fra Ungdommens kirkemøte 2016 

 KM 04/17 Revisjon av Liturgisk musikk 

 KM 05/17 Revisjon av Dåpsliturgi  

 KM 06/17 Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede par  

 KM 08/17 Budsjettfordeling 2018 og orientering om tildeling 2017 

 KM 09/17 Kirkelig utdanningssenter i Nord 

 KM 10/17 Mandat for Arbeidsgiverutvalg 

 KM 10/17 Forberedelse til LVFs generalforsamling(foreløpig tittel) 

 KM 11/17 Forsøksordninger med samordnet arbeidsgiverorganisering/enhetlig 

    lokal ledelse fra 2017 

 KM 12/17 Kommunikasjon og medlemskontakt (foreløpig tittel) 

 

3. Kirkerådet ber om å få tilbake forslag om sakene fordelt på komiteene i oktobermøtet 

for da å fatte endelig vedtak.  

4. Kirkerådet ber administrasjonen arbeide videre med planlegging av KM 2017 ut fra de 

føringer som ble gitt i møtet. 

5. Kirkemøtet fra og med 2018 legges til første hele uke etter påske. Dersom påsken 

kommer så sent at Kirkemøtet vil bli lagt til begynnelsen av mai, legges Kirkemøtets 

start til to uker før palmesøndag. 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 29/16 Oppnevning av Kirkemøtets representanter i 
Evalueringsnemnda 2016-2020 
 

Sammendrag 
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Evalueringsnemnda har sin hjemmel i forskrift om tilsetting av menighetsprest § 7. 

Evalueringsnemnda har 5 medlemmer. Kirkemøtet oppnevner 2 medlemmer blant sine leke 

representanter. Kirkemøtet delegerte i sak 13/11 til Kirkerådet å oppnevne Kirkemøtets 

representanter til nemnda.  

 

 

Vedtak KR 29/16 Oppnevning av Kirkemøtets representanter i Evalueringsnemnda 2016 - 

2020 
1. Kirkerådet oppnevner følgende personer som medlemmer i Evalueringsnemnda for 

perioden 2016-2020: 

 

Medlem      Varamedlem 

Per Winsnes, Nidaros     Ola Smeplass, Sør-Hålogaland 

Rønnaug Torvik, Agder og Telemark   Berit Nøst Dale, Bjørgvin  

 

2. Kirkerådet oppnevner Kirkerådets AU som klageinstans. Vararepresentant fra de 

praktisk-teologiske fakultetene, Fredrik Saxegaard, oppnevnes som konsultativt medlem.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 30/16 Oppnevning av representanter fra Den norske kirke til 
Norges kristne råds rådsmøte 2016 - 2019  
 

Sammendrag 
Ifølge vedtektene til Norges kristne råd (NKR), § 4, kan Den norske kirke ha inntil 1/3 av det 

totale antall stemmeberettigede representanter i Rådsmøtet. Ifølge beregningene til NKR kan 

Den norske kirke oppnevne inntil 17 representanter. Representantene skal ha personlige 

vararepresentanter. 

 

Vedtak KR 30/16 Oppnevning av representanter fra Den norske kirke til Norges kristne 

råds rådsmøte 2016 - 2019  

 

Medlemmer Varamedlemmer 

11 repr MKR (inkl.leder) Varaene i MKR 

Preses Visepreses 

KRs leder KRs nestleder 

KRs nestleder Jan Olav Olsen 

Leif Christian Andersen Olav Myklebust 

Agnes Sofie Gjeset Karin Elin Berg 

Jan Olav Olsen Linn Strømme Hummelvoll 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 31/16 Nominasjon av kandidat fra Den norske kirke til LVFs råd 
2017-2024 
 

Sammendrag 
Det skal nomineres en kandidat fra Den norske kirke til vervet som rådsmedlem i Det lutherske 

verdensforbund (LVF) 2017 – 2024. 

 

Vedtak KR 31/16 Nominasjon av kandidat fra Den norske kirke til LVFs råd 2017-2024 
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Kirkerådet nominerer Kristine Sandmæl (leder av MKR) som Den norske kirkes kandidat til Det 

lutherske verdensforbunds råd 2017 – 2024. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 32/16 Strategiplan for samisk kirkeliv – forlengelse av 
planperioden 
 

Sammendrag 

Handlingsplanperioden for Strategiplan for samisk kirkeliv, vedtatt av Kirkemøtet i 2011, 

utgår i 2016.  

Samisk kirkeråd har fulgt implementeringen av strategiplanen løpende, og konklusjonen nå er 

at Strategiplan for samisk kirkeliv har bidratt til god strategisk samordning og en positiv 

utvikling for arbeidet med samisk kirkeliv i Den norske kirke. Samtidig vil mange av 

målsettingene i strategiplanen være ugjort ved utløpet av handlingsplanperioden 31. desember 

2016. 

 

Samisk kirkeråd har i sak SKR 08/16 gitt uttrykk for at et forslag til ny revidert Strategiplan 

for samisk kirkeliv bør legges fram for Kirkemøtet i 2019, basert på en evaluering av 

strategiske erfaringer, oppnådde resultater og gjenstående utfordringer. I samme sak har 

Samisk kirkeråd bedt om at Kirkerådet i mellomtiden prolongerer handlingsplanperioden for 

Strategiplan for samisk kirkeliv til å omfatte perioden 2017-2018. 

 

Vedtak KR 32/16 Strategiplan for samisk kirkeliv – forlengelse av planperioden 

 

1. Kirkerådet vedtar at handlingsplanperioden for Strategiplan for samisk kirkeliv 

prolongeres ut 2018 i tråd med Samisk kirkeråds vedtak i sak SKR 08/16.   

 

2. Kirkerådet støtter at det tas sikte på at forslag til revidert Strategiplan for samisk 

kirkeliv blir sak på Kirkemøtet i 2019. En revidert plan vil  basere seg på en 

evaluering av strategiske erfaringer og oppnådde resultater fra handlingsplanperioden, 

samt en vurdering av gjenstående utfordringer for samisk kirkeliv i Den norske kirke.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 33/16  Fastsetting av datoer for kirkerådsmøter i 2017, 2018 og 
2019 
 
Det foreslås at det i 2017 avholdes fire møter i Kirkerådet, mens det i 2018 og 2019 avholdes fem 

møter i rådet.  

 

Vedtak KR 33/16 Fastsetting av datoer for kirkerådsmøter i 2017, 2018 og 2019 

 

Kirkerådet vedtar følgende  møteplan: 

1. 2017: 23.-24-mars, 08.-09. juni, 13.-15. september og 07.-08. desember 

2. 2018: 25.-26. januar, 15.-16. mars, 07.-08. juni, 12.-14. september og  06.-07. 

desember 

3. 2019: 24.-25. januar, 14.-15.mars, 06.-07.juni, 11. – 13.september og 05.-06.desember 

Enstemmig vedtatt 
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KR 34/16 The Self-Understanding of the Lutheran Communion 
 

Sammendrag 
I november 2015 sendte Det lutherske verdensforbund (LVF) ut dokumentet «The Self-
Understanding of the Lutheran Communion». Dokumentet er et resultat av en 
studieprosess hvor det er ønskelig å involvere medlemskirkene. Kirkene inviteres til å gi 
sin respons innen 31. juli 2016, hvoretter svarene skal systematiseres og inngå i 
forberedelsene til LVFs generalforsamling i 2017.  
 
Vedlagt ligger forslag til høringsuttalelse vedtatt i Mellomkirkelig råds møte 31. mai -
1. juni 2016. 
 

Møtebehandling 

Preses Helga Haugland Byfuglien foreslo følgende tilføyelse: 
Part 1. 
2 nye underpunkt: 

 

The ecclesiological nature of LWF organs and the member churches 
The concrete organisation of the world communion should also be seen as a sign of the character 

of ,,the LWF’s communion, and as an “expression and instrument of this communion” in the 

process of  “increasingly a conciliar, mutually committed communion by furthering consultation 

and exchange among its member churches and other churches of the Lutheran tradition”. 

However, this also raises questions concerning the ecclesiological status of the LWF secretariat, 

council, church leaders’ meetings, and assemblies in relation to member churches. This remains 

unclear, and  

represents a challenge to our understanding of the concrete meaning of our membership of the 

worldwide communion. It is clear that these organs possess some of the features of consistorial, 

conciliar, or synodical decision making and episkopé within the LWF.  

 

The gift through word and sacraments as the basis of communion in Christ  
Concerning the theological and existential understanding of the emerging communion, it is 

helpful to describe its development as a “gift”. It is a sacramental gift of God – a gift and a task. 

His Holy Spirit leads us closer to each other through word and sacraments. This makes it easier 

for Lutherans to understand the nature and purpose of “communion ecclesiology” as a 

manifestation of the real  

presence of Christ in word, sacrament, and in believers’ faith in Christ. The pure proclamation of 

the gospel and the right administration of the sacraments and the divinely instituted ministry 

serving them belong to the core of Lutheran ecclesiology, along with faith and love as the fruits of 

the gospel’s proclamation. It is therefore important and helpful to our understanding and identity  

to connect communion (koinonia) with Christ in word and sacraments “through faith and 

participation in his saving work” with “…[a] deep solidarity with one another [that] intrinsically 

includes the sharing of material and spiritual resources”, and that “…this impels mutual 

commitment and  

common life and action”.  

Endring under punkt 3: 

 

Human dignity og human rights 

        Tillegget enstemmig vedtatt 

 

Vedtak KR 34/16 The Self-Understanding of the Lutheran Communion 

 
Det vedlagte forslaget mellomkirkelig råd vedtas med de tillegg som ble fremmet av preses. 

 

Enstemmig vedtatt. 
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KR 35/16  Orientering om arbeidet med kirkeordning 
 

Sammendrag 

Kirkerådet har med jevne mellomrom fått seg forelagt en orientering om plan for fremdrift av 

arbeidet med kirkeordning, sist i mars 2015 (KR 09.11/15). Det anses hensiktsmessig å legge 

en slik sak til orientering til Kirkerådets møte 7.–8. juni 2016, som første møte i rådets 

valgperiode. Orienteringen gjør først rede for Kirkemøtets føringer for en trinnvis utvikling i 

flere reformfaser, etterfulgt av en kort omtale av regelverkenes sammenheng, en presentasjon 

av fremdriftsplanen for perioden 2016–2020, en nærmere omtale av konsekvensutredninger 

og til slutt en kort omtale om spørsmål om forsøks- og utviklingsarbeid.  

 

For ordens skyld presiseres det at planen presenterer en fremdrift som er avhengig av 

ytterligere politiske prosesser i regjering, storting og Kirkemøtet. Det hefter ut fra dette en 

viss usikkerhet ved tidsangivelse og rekkefølge. Dette er så langt Kirkerådet kan se i dag. 
 

Vedtak KR 35/16 Orientering om arbeidet med kirkeordning 

 

Saken tatt til etterretning. 

 

Enstemmig vedtatt. 
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