
 

1 
 

  

Protokoll fra Kirkerådets arbeidsutvalg 26. oktober 

2017 
 

Møtet ble holdt 26. oktober kl 14.00 – 17.30 i Kirkens hus, Oslo. 

Til stede: 

 Kristin Gunleiksrud Raaum 

 Helga Byfuglien (- sakene KR-AU 18/17 og 20/7) 

 Harald Hegstad 

 Leif Christian Andersen 

 Jens-Petter Johnsen, direktør 

 

Saker: 

KR – AU 14/17  Godkjenning av referat fra møtet 11. oktober  

Vedtak: Referatet godkjennes 

 

KR – AU 15/17 Orienteringssaker 

a) Strategimøte KA 
 

b) Møte med «Kirkemøtepolitikerne» 
Det planlegges et møte med de i Kirkemøtet som også er 
aktive partipolitikere for å orientere om konsekvensene av 
Den norske kirkes del av Statsbudsjettet 2018. 

c) Fremdriftsplan Kirkeordning oktober 2017 
Det er laget en fremdriftsplan for arbeidet med kirkeordning i 
årene fremover. KR-AU ble orientert om dette og kom med 
innspill 

 

Vedtak: Sakene tas til orientering 

 

KR – AU 16/17 Nytt Kirkens hus 

OVF har via Clemens eiendom foreslått å starte et prosjekt for 

nytt Kirkens hus når de nåværende lokaler skal rehabiliteres. KR-

AU fikk presentert tanker om hvordan et nytt Kirkens hus kan 

være. Clemens eiendom ønsker å inngå avtale med dagens 

leietakere om å utvikle prosjektet. KR-AU hadde noen momenter 

de ønsket avklart før Kirkerådet ev går inn i prosjektet. 

 

KR 45.7/17 



Vedtak: Saken drøftet 

 

KR – AU 17/17 Høringsprosessen  - Forslag til ny tros-og livsynssamfunnslov    

Kirkerådets AU hadde fått tilsendt et foreløpig saksdokument 

som skulle bearbeides videre på bakgrunn av samtalen i AU.  

Vedtak: Saken drøftet 

 

KR – AU 18/17 Budsjettsaker 

a) Statsbudsjettet mot Stortinget  

b) Budsjett for Den norske kirke 2018  

c) Budsjett for Den norske kirke 2019 

Situasjonen for Den norske kirke ble drøftet på bakgrunn av 

forslag til Statsbudsjett 2018.  

Vedtak: Saken drøftet 

   

KR – AU 19/17 Anskaffelse av rekrutteringsbyrå – ny direktør 

Det forelå skriftlige tilbud på konsulentbistand fra tre 

rekrutteringsbyråer: Amrop Delphi, Visind og Assessit. Hver av 

byråene var tilstede og foretok en muntlig presentasjon av sitt 

tilbud.  

Vedtak: Kirkerådets Arbeidsutvalg engasjerer Amrop Delphi til bistand til 

rekruttering av ny direktør i Kirkerådet. 

 

KR – AU 20/17 Ordning for utpeking av biskoper 

Arbeidsutvalget drøftet saken på bakgrunn av et foreløpig 

saksdokument til Kirkerådet, jf KR 48/17. 

Vedtak: Saken drøftet 

 

 


