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Referat fra møte i Kirkerådets arbeidsutvalg 11. oktober 2017 

Møtet ble holdt 11. oktober kl 13.30 – 16.00 i Kirkens hus, Oslo. 

Tilstede 

 Kristin Gunleiksrud Raaum 

 Helga Byfuglien 

 Harald Hegstad 

 Leif Christian Andersen 

 Jens-Petter Johnsen, direktør 

  

 

Saker 

KR-AU 08/17 Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn 
Til grunn for samtalen forelå Kulturdepartementets høringsnotat og høringsbrev 25. 

september 2017. Det forelå også en momentliste som også er sendt alle 

stiftsdirektørene. 

Vedtak 

Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn ble drøftet 

 

KR-AU 09/17 Oppfølging av samtalen i Kirkerådet etter besøket fra Sverige 

Arbeidsutvalget drøftet oppfølging av besøket fra Svenska kyrkans kyrkostyrelse på 

Kirkerådets møte i september.  

Vedtak 

Arbeidsutvalget legger opp til å gjøre et besøk i Svenska kyrkans kanselli i Uppsala 

samt med representanter for kyrkostyrelsens arbetsutskott våren 2018. 

 

KR-AU 10/17 Kirkerådets samarbeidsavtale med KA 

  Vedtak 

Saken drøftet 

 

KR-AU 11/17 Tilsynsområde for preses 
  Kirkerådet hadde i KR-sak 20/17 gjort følgende vedtak: 

1. Kirkerådet ber direktøren utarbeide et saksdokument som presenterer de tre 
alternative ordningene for utpeking av biskop med tilhørende regelforslag til 
Kirkerådets møte i desember. Kirkerådet ber om at Kirkerådets arbeidsutvalg 
konsulteres i utformingen av saksdokumentet.  
 
2. Kirkerådet gir direktøren fullmakt til å sende spørsmålet om tilsynsområdet 
for preses i Bispemøtet på begrenset høring til berørte organer. Kirkerådet ber 
om at spørsmålet om tilsynsområdet innarbeides i saksdokumentet om ordning 
for utpeking av biskoper til Kirkerådets møte i desember.  

 

Direktøren orienterte om de utredninger av alternativt tilsynsområde for preses som 

var foretatt og om det forslag til mindre endringer som forelå. Som følge av at preses’ 

medlemskap i Kirkemøtet etter dagens lovgivning må forankres i at preses er medlem 

i et bispedømmeråd eller erstatte lederen av Samisk kirkeråd som det siste 

medlemmet av Kirkemøtet, står ikke Kirkemøtet i 2018 helt fritt som etter at ny 

trossamfunnslov forventes å bli vedtatt. Arbeidsutvalget kom etter en drøfting av 

dette frem til følgende  

 

Vedtak 



   

  2 av 2 
   

 
Spørsmålet om tilsynsområde for preses i Bispemøtet sendes likevel ikke ut på 

begrenset høring, men anbefaler etter en samlet vurdering at dagens tilsynsområde 

videreføres. 

 

 

KR-AU 12/17 Tilsetting av ny direktør i Kirkerådet  

Vedtak 

Saken drøftet 

 

KR-AU 13/17 Fastsetting av datoer for KR-AU møter i 2018 

 

AGU Foreslått KR-AU KR-møter 

31.1 kl 16.00 – 19.00 31.1 kl 14.00 – 16.00 25. – 26.1 

22.2 kl 16.00 – 19.00 22.2 kl 14.00 – 16.00  

 Behov for møte(r) i forb. Med ny dir? 15. – 16.3 

 19.4 kl 12.00 – 14.00 Etter KM og før 

KA Landsråd   

KM 11.-17.4 

9.5 kl 09.00 – 12.00 9.5 kl 12.00 – 14.00 7. – 8. 6 

19.9 kl 09.00 – 12.00 19.9 kl 12.00 – 14.00 12. – 14.9 

24.10 kl 16.00 – 

19.00 

24.10 kl 14.00 – 16.00  

21.11 kl 09.00 – 

12.00 

21.11 kl 12.00 – 14.00 6. – 7. 12 
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