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Møtet ble i leders fravær ledet av fungerende leder i Kirkerådet Harald Hegstad. 

Under konstitueringen ble sak KR 06/17 trukket av administrasjonen. Sak 03/17 har 

blitt utsatt til neste møte. Det var ingen øvrige innvendinger til innkalling eller 

saksliste. 

Saksliste 

 

KR 01/17 Orienteringssaker 

KR 02/17 Referatsaker 

KR 03/17 Oppnevning av kandidater til KEKs generalforsamling 31. mai–6. juni 2018 

i Novi Sad, Serbia (utsatt) 

KR 04/17 Høringsnotat – nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og 

Kirkemøtet 

KR 05/17 Høringsnotat – forskrift om endring av forskrift om Den norske kirkes 

medlemsregister 

KR 06/17 Endringer i regelverk for godtgjøring av folkevalgte (trukket) 

KR 07/17 Bruk av midler fra Kirkens Landsfond til rekruttering av kirkelige 

medarbeidere 

KR 08/17 Kirkerådets budsjett 2017 

KR 09/17 Årsrapport fra De sentralkirkelige råd 2016 

KR 10/17 Forslag om at Den norske kirke skal frasi seg vigselsretten 

KR 11/17 Oppfølging og evaluering av Kirkemøtet 2017 

KR 12/17 Mindre endringer i valgregler – nytt valgoppgjør 

KR 13/17 Ikrafttredelse av regler for KUN og oppnevning av dets styre 
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KR 01/17 Orienteringssaker 

 

KR 01.1/17 Muntlig orientering fra KR/MKR/SKR/BM 

KR 01.2/17 Høringssvar om grønn konkurransekraft 

KR 01.3/17 Høringssvar om norsk klimalov 

KR 01.4/17 Høringssvar – endring i forskrift om forvaltningsområde for 

samisk språk 

KR 01.5/17 Reaksjoner etter KMs vedtak på likekjønnet vigsel 

KR 01.6/17 Høringssvar på forslaget om endringer i utlendingsforskriften, 

underholdskravet i familieinnvandringssaker. 

KR 01.7/17 Høringsbrev om endringer i utlendingslovens regler om 

tvangsmidler 

KR 01.8/17 Stemmerett ved tilsetting av biskop for menighetsråd og 

vigslede medarbeidere i Nidaros domprosti 

KR 01.9/17 Høringssvar – forslag om endringer av forskriftsbestemmelser 

for avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap for 

voksne innvandrere mv. 

KR 01.10/17 Den norske kirkes kandidat til rådet til LVF 

KR 01.11/17 En gjennomgang av partienes programutkast 

KR 01.12/17 Høringsuttalelse - På lik linje. Åtte løft for å realisere 

grunnleggende rettigheter for personer med 

utviklingshemming 

KR 01.13/17 Høringsuttalelse – NOU 2016:13 Samvittighetsfrihet i 

arbeidslivet 

KR 01.14/17 Høringssvar – evaluering og videreføring av midlertidige 

endringer i utlendingsloven vedtatt på bakgrunn av Prop. 16  

(2015-2016) 

KR 01.15/17 Sluttrapport prosjekt 2017 

KR 01.16/17 Kopi av KR plan for virksomhetsoverdragelsen 

KR 01.17/17 Høringssvar fra Samisk Kirkeråd til NOU 2016: 28 

Hjertespråket 

 

Orientering ved Kirkerådets direktør 

1. Sluttrapport 2017-prosjektet: Overgangen har gått godt både teknisk og 

administrativt. Mye arbeid gjenstår ennå. 
2. Kirkerådet reiser for tiden rundt til alle bispedømmer for samlinger med alle ansatte i 

rettssubjektet – både for å presentere seg som arbeidsgiver, informere om prosessene 
og markere overgangen. 
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3. Hovedavtale og hovedtariffavtale ble signert på nyåret – særavtaler skal være ferdige 
innen nyttår. 

4. Reformasjon 2017: Preses er leder av hovedkomitéen. Det er bredt engasjement på 
landsbasis, og både private og offentlige aktører deltar. Statsministeren deltok i 
Bergen, og viste et personlig og sterkt engasjement. 

5. Tråante 2017-feiringen i Trondheim ble  en sterk  og fin opplevelse. 
6. Bispenominasjon i Nidaros: Bispedømmerådet har nominert fire kandidater, og én 

har blitt tilleggsnominert. Stemmegivningen er i gang, og tilsettingssaken kommer 
opp for Kirkerådet i juni. 

7. Bispenominasjon i Oslo: Bispedømmerådet har ansvar for prosessen med forslag og 
nominasjon – tilsetting vil skje i Kirkerådets møte i september. 

8. Høring om utpeking av biskoper er avsluttet – tendensen blant menighetsrådene er at 
ca 50 % har anbefalt en ren valgordning, ca 30 % anbefaler at Kirkerådet tilsetter 
biskoper, og ca 12 % anbefaler tilsetting i særskilt tilsettingsorgan. 

9. Administrasjonen følger med på partienes programarbeid. Så langt virker det som at 
programmene er mindre spesifikke overfor Den norske kirke enn tidligere, i tråd med 
endringen mellom stat og kirke. De største partiene varsler ingen større endringer, 

mens enkelte vil ha til dels radikale endringer i måten kirken og øvrige tros- og 
livssynssamfunn finansieres på. 

10. Gjennom valgkampen vil kirken følge enkelte problemstillinger. De er basert på 
verdimessige premisser – kirken skal ikke ta partipolitisk standpunkt. Kirkens rolle er 
å peke på noen overordede premisser, blant annet som at   

a. velferds-Norge ikke er basert på materiell overflod, men på våre 
fellesskapsverdier  

b. vi trenger politiske ledere som legger vekten på fellesskap og samarbeid, og 
som ser forskjell på velstand og velferd  

c. vi trenger politiske ledere som forstår at våre grunnleggende verdier står på 
spill  

d. vi trenger politiske ledere som viser oss hvordan vi bygger broer og ikke murer  
e. vi trenger politiske ledere som ser verdien av det som ikke kan kjøpes for 

penger  
11. Styringssamtaler mellom Kirkerådet og bispedømmerådene er i gang. Samtalene 

ledes av Kirkerådets direktør, og preses deltar. De tar utgangspunkt i årsrapportene, 
og fra bispedømmene deltar biskop, bispedømmerådsleder og stiftsdirektør. 
Departementet deltar også – sannsynligvis for siste gang i år. Fra og med neste år 
rapporterer Kirkerådet på vegne av hele kirken. 

12. Arbeidet med flytting til Oslo hospital kommer opp til junimøtet. 
13. Høringer i saker der det trengs en ny prinsipiell avgjørelse legges frem for Kirkerådet. 

I andre saker legges høringssvarene frem til orientering. 
14. Per 22. mars har vi registrert ca 5 500 utmeldinger og 690 innmeldinger i 2017. 

Orientering ved Mellomkirkelig råds leder 

Mellomkirkelig råd hadde møte i mars og drøftet blant annet: 

1. «The gift of being» – «tilværelsens gave» er et dokument fra Kirkenes Verdensråd om 

synet på mennesker med utviklingshemninger. 

2. Kirkens Nødhjelps vedtak fra 2011 om abort og kvinnehelse ble diskutert. 

3. Kom med uttalelse om religionsfrihet og et bakgrunnsdokument om forfulgte kristne. 

4. Behandlet en sak om kirkevekst, med spesielt henblikk til valgmenigheter. Har 

opprettet kontakt med Egede-instituttet i dette arbeidet. 

5. Hvordan kan MKR-saker profileres på Kirkemøtet? 
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Orientering ved Samisk kirkeråds nestleder 

1. Samisk kirkeråd hadde møte i Snåsa med blant annet et møte med sørsamisk 

menighetsråd. 

2. Behandlet blant annet saker om KUN, valgregler, samisk kirkelig valgmøte og 

forskrift om medlemsregistrering. 

3. Tråante 2017: Første gang det har vært en så stor samisk markering. Et høydepunkt 

var festgudstjenesten i Nidarosdomen. 

4. I oppfølgingen av forsoningskonferansen er det ønske om å se til erfaringer fra blant 

andre Sverige og Canada, og opprette en offentlig sannhets- og forsoningskommisjon.  

Orientering fra BM ved preses 

1. Ivar Braut ble vigslet til biskop i Stavanger søndag 19. mars. 

2. Reformasjonsmarkeringen: Reformasjonsbyen Bergen har gjennomført mye program, 

og statsministeren deltok på en rekke av arrangementene. 

3. Bispemøtet har vært samlet, og behandlet/drøftet flere saker: 

 Veien til vigslet tjeneste sendes rundt for å få innspill til det videre arbeidet. 

 Drøftet tilsyn med sykehusprestetjenesten og rommet for samhandling med 

menighetsprestene. 

 Har hatt kontaktmøte med Kirkerådets direktør om rekruttering og bruk av 

midler fra Den norske kirkes landsfond. 

 Halvor Nordhaug har blitt valgt som visepreses og Solveig Fiske som AU-

medlem. 

 Bispemøtet drøftet også presters samliv, og har konkludert med å følge 

hovedlinjen fra Bispemøtets uttalelse i 1995. Det har vært mye respons på 

dette, og det gjenstår en jobb med å kommunisere dette fremover. 

 

Vedtak KR 01/17  Orienteringssaker 

Kirkerådet tar de fremlagte sakene til orientering. 

Enstemmig vedtatt. 
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KR 02/17 Referatsaker 

KR 02.1/17 Referat fra AGU-møter 2016: 7.10, 27.10, 24.11, 6.12. 2017: 20.2. 

KR 02.2/17 Protokoll fra møte i MKR 29.-30.11.16 

KR 02.3/17 Protokoll fra møte i SKR 5.-6.12.16 

KR 02.4/17 Protokoll fra møte i NFG 14.–15.11.16 

KR 02.5/17 Protokoll fra møte i NKR 23.11.16 

KR 02.6/17 Protokoll fra møte i NKR 23.02.17 

KR 02.7/17 Protokollutkast fra møte i MKR 09.-10.03.17 

KR 02.8/17 Protokoll fra Kirkemøtet 2017 

KR 02.9/17 Protokollutkast fra møte i SKR 14.-16. mars 2017 

 

 

Vedtak KR 02/17  Referatsaker 

Kirkerådet tar de fremlagte sakene til orientering. 

Enstemmig vedtatt. 
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KR 04/17 Høringsnotat - nye regler for valg av menighetsråd, 

bispedømmeråd og Kirkemøtet 

 

Sammendrag 

Det kirkelige demokratiet har gjennomgått en utvikling gjennom kirkevalgene i 2009, 

2011 og 2015. På bakgrunn av evalueringen av og erfaringer fra kirkevalget i 2015, 

foreslås det å sende på høring en sak om nye regler for valg av menighetsråd, 

bispedømmeråd og Kirkemøtet.  

Det legges opp til å utarbeide to høringsnotater, en kortversjon og en fullversjon. 

Kortversjonen tar sikte på å hjelpe menighetsråd og andre høringsinstanser til å sette 

seg inn i de viktigste spørsmålene i saken. Fullversjonen går dypere inn i 

problemstillingene. 

På bakgrunn av høringen vil Kirkerådet utarbeide et forslag med sikte på behandling 

på Kirkemøtet i april 2018. 

 

Vedtak KR 04/17  Høringsnotat - nye regler for valg av 

menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet 

 

Kirkerådet ber direktøren sende saken på bred høring med de endringer som ble 

foreslått i møtet. 

Enstemmig vedtatt. 
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KR 05/17 Forskrift for Den norske kirkes medlemsregister 

 

Sammendrag 

Den norske kirke ble fra 1. januar 2017 opprettet som et selvstendig rettssubjekt og 

organer for Den norske kirke opptrer ikke lenger på vegne av staten. Som en følge av 

dette vil det være opp til Kirkemøtet å sette føringer for hvordan verktøy som 

medlemsregisteret på best mulig måte kan understøtte kirkes kjerneoppgaver, samt 

møte de fremtidige forventningene til både ansatte og allmennheten. 

Kirkerådet har sett behov for å oppdatere forskrift om Den norske kirkes 

medlemsregister blant annet for å tydeliggjøre forholdet mellom sentral og lokal 

behandlingsansvarlig, oppdatere begrepsbruk slik at den samsvarer mer med dagens 

praksis samt styrke informasjonssikkerheten i medlemsregisteret.  

Kirkerådet foreslår å sende vedlagte forslag til forskrift om Den norske kirkes 

medlemsregister på høring våren 2017 med henblikk på behandling på Kirkemøtet i 

2018.    

 

Under behandlingen ble det fremmet forslag om at formuleringen som har blitt tatt 

ut fra § 1 bokstav a) om at «medlemsregisteret skal ikke brukes til kommersielle 

formål» tas inn i § 9. Administrasjonen innarbeider endringen. 

 

Vedtak KR 05/17  Forskrift for Den norske kirkes medlemsregister 

 

1. Kirkerådet ber direktøren om å utarbeide høringsnotat til forslag om forskrift 

om Den norske kirkes medlemsregister.  

 

2. Saken sendes på høring til bispedømmerådene, biskopene, Bispemøtet, 

fellesrådene, Presteforeningen, Fagforbundet, KA og Kulturdepartementet.  

  

3. Kirkerådet ber om å få saken tilbake til sitt møte i september med henblikk på 

å ferdigstille saksdokumentet for oversending til Kirkemøtet i 2018. 

 

Enstemmig vedtatt 
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KR 07/17 Bruk av midler fra Kirkens Landsfond til rekruttering av 

kirkelige medarbeidere 

 

Sammendrag 

Denne saken er to-delt. For det første foreslås et bredt anlagt rekrutteringsprosjekt til 

kirkelige profesjoner. Rekrutteringsutfordringene Den norske kirke trolig står overfor i 

mange år fremover er trolig en av de viktigste forbedringsfaktorene for at kirken skal nå sine 

målsettinger. Det er foreslått 10 ulike innsatsområder som bør settes i gang. Forslag til tiltak 

er ulike, men vil trolig virke sammen og i samme retning dersom de blir iverksatt. Prosjektet 

går over tre år.  I løpet av prosjektperioden må permanente tiltak og driftsoppgaver være 

implementert i driftsorganisasjonen, slik at prosjektet kan avsluttes som prosjekt. Tiltakene 

som beskrives i denne saken er oppgaver som det i dag ikke er ressurser til å løfte tilstrekkelig 

innenfor driften. Hensikten er å sette sammen en bred virkemiddelpakke, sette kraftig fokus i 

tre år, og planlegge hvordan dette kan ivaretas i en løpende driftsorganisasjon, innenfor 

eksisterende budsjettrammer. Det vil bli utarbeidet fullt prosjektmandat og prosjektplan i 

etterkant, dersom saken blir vedtatt. Det har vært vurdert å utarbeide et fullstendig 

prosjektmandat og prosjektplan før denne saken skulle fremmes. Det er ikke gjort fordi det er 

viktig å komme i gang med arbeidet, fordi mange av enkeltdelene i forslaget til prosjekt er 

jobbet med tidligere, f.eks. Kirkemøtesaken om digital satsing, og fordi det trolig vil være best 

å komme i gang med prosjektet som så selv utarbeider fullstendig prosjektbeskrivelse. På den 

måten unngås at det må gjennomføres et forprosjekt, før vi kommer videre. 

For det andre foreslås det å finansiere prosjektet fra Kirkens landsfond. Fondet har en svært 

spesiell historie, og dette må reflekteres i bruken av fondet. Avkastning fra fondet har de siste 

årene særlig blitt brukt til «styrking av prestetjenesten» og «andre formål til beste for 

kirken» jf vedtektene. De formål som får tildelt midler fra Kirkens landsfond er i økende grad 

formål som også kan utløse tilskudd fra Opplysningsvesenets Fond (OVF). På bakgrunn av 

den historiske årsaken til etableringen av fondet, vedtektenes målformuleringer og praksis de 

siste årene, blir det foreslått å øremerke hele Kirkens landsfond til rekrutteringsformål. 

Videre foreslås det å sette av kr 8,4 mill i 2017. Dette utgjør ett års kostnader av de tiltak som 

er foreslått (helårsvirkning), men hele summen blir ikke brukt opp i 2017 da det tar noe tid å 

komme i gang. Kirkens landsfond ble lagt til kapitalen til rettssubjektet Den norske kirke i 

2017, og pengene er formelt sett tilgjengelige for Kirkerådet og Kirkemøtet. Det har vært 

vurdert å dele denne saken i to; en om rekrutteringsprosjektet og en annen om Kirkens 

landsfond. Av hensyn til den nære sammenhengen mellom et rekrutteringsprosjekt som 

foreslått og finansieringen av prosjektet, er dette likevel fremmet som en samlet sak med to 

ulike deler.  

Administrasjonen trakk sitt opprinnelige forslag til vedtak ved innledningen til og 

foreslo i steden følgende vedtak: Kirkerådet imøteser å få saken tilbake i juni med de 

innspill som kom i møtet innarbeidet. 

 

Vedtak KR 07/17  Bruk av midler fra Kirkens Landsfond til 

rekruttering av kirkelige medarbeidere 

Kirkerådet imøteser å få saken tilbake i juni med de innspill som kom i møtet 

innarbeidet. 

Enstemmig vedtatt.  
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KR 08/17 Kirkerådets budsjett 2017 

 

Sammendrag 

Kirkerådet og Bispemøtet er gitt en økonomisk tilskuddsramme på kr 95 875, jf KR 

61/16. Dette er Kirkerådets andel av statstilskuddet og OVF-midler. Kostnader som 

tidligere ble dekket av Kirkerådet men som nå er flyttet til rettssubjekts-nivået, er 

trukket ut.  

I det foreslåtte budsjettet er Bispemøtets andel kr 6 634’, mens Kirkerådets andel er 

kr 89 241’. Budsjetterte driftskostnader går i sin helhet til å dekke aktiviteter i 

Årsplan 2017 vedtatt i KR 60/16. Budsjettet gir ikke rom for satsinger på feltet 

rekruttering. Dette anses som et nødvendig og kritisk satsingsområde, og dette 

fremmes som en egen sak jf. KR 07/17 og KR 61/16.   

Det foreslåtte budsjettet er i balanse. 

  

Vedtak KR 08/17  Kirkerådets budsjett 2017 

 
Kirkerådet tar driftsbudsjettet for Kirkerådets virksomhet i 2017 til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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KR 09/17 Årsrapport fra De sentralkirkelige råd 2016 

 

Sammendrag 

Årsrapporten for 2016 følger samme mal som årsrapporten for 2015. 

I 2014 ble malen endret slik at den følger de oppdaterte Bestemmelser om 

økonomistyring i staten. 

Årsrapporten inneholder seks deler, med følgende benevnelse og rekkefølge: 

I. Leders beretning 

II. Introduksjon til enheten og hovedtall 

III. Årets aktiviteter og resultater 

IV. Styring og kontroll i enheten 

V. Vurdering av framtidsutsikter 

VI. Årsregnskap 

Kirkerådet skal, etter tildelingsbrevet, publisere årsrapporten på nettsidene til Den 

norske kirke.  

 

 

Vedtak KR 09/17  Årsrapport fra De sentralkirkelige råd 2016 

 
Kirkerådet godkjenner årsrapporten 2016 for Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og 

Samisk kirkeråd med de innspill som fremkom i møtet, og oversender den til 

Kirkemøtet til orientering. 

 
Enstemmig vedtatt. 
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KR 10/17 Forslag om at Den norske kirke bør frasi seg vigselsretten 

 

Sammendrag 

Etter forslag fra Steinar Aanstad skal Kirkerådet vurdere å fremme sak for 

Kirkemøtet om hvorvidt Den norske kirke på vegne av sine prester skal frasi seg 

vigselsretten. 

Spørsmålet om frasigelse av vigselsretten har med jevne mellomrom blitt foreslått og 

diskutert i offentligheten, de siste årene først og fremst i sammenheng med 

spørsmålet om vigsel av likekjønnede par. Både Kirkerådet og Kirkemøtet har 

gjennom ulike vedtak tatt stilling til det, men saken har ikke tidligere blitt forberedt 

og fremmet som en egen sak til Kirkemøtet. 

Saksorienteringen går kort gjennom posisjonen kirkelig vigsel har i det norske 

samfunnet i dag, de juridiske spørsmålene tilknyttet en eventuell frasigelse og 

hvordan spørsmålet tidligere har blitt behandlet i kirkelige organer. En vesentlig mye 

større saksutredning og en omfattende høringsprosess vil være nødvendig om saken 

skal fremmes for Kirkemøtet. Med bakgrunn i den aktuelle kirkelige situasjon, samt 

Kirkemøtets og Kirkerådets tidligere uttalelser, foreslås det at saken ikke fremmes for 

behandling i Kirkemøtet nå. 

 

Vedtak KR 10/17  Forslag om at Den norske kirke bør frasi seg 

vigselsretten 

Kirkerådet fremmer ikke sak for Kirkemøtet om frasigelse av vigselsretten for prester 

i Den norske kirke. 

 

Enstemmig vedtatt. 
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KR 11/17 Oppfølging og evaluering av KM 2017 

 

Sammendrag 

 

Det er laget en foreløpig plan over hvordan Kirkerådet har planlagt å følge opp 

vedtakene fra Kirkemøtet. Dette må ses på som en foreløpig oversikt. Det utarbeides 

detaljert oppfølgingsplan for hver enkelt sak. 

Kirkerådet sendte i etterkant av Kirkemøtet ut en spørreundersøkelse til alle 

Kirkemøtets medlemmer for å få evaluert forskjellige sider ved arrangementet. Ca 50 

% har svart på spørsmålene. Kirkerådet tar innspillene med seg i arbeidet med 

kommende kirkemøter. 

 

 

 

Vedtak KR 11/17   Oppfølging og evaluering av KM 2017 

 

Kirkerådet tar saken til orientering. 

 

Enstemmig vedtatt. 
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KR 12/17 Mindre endringer i valgreglene – nytt valgoppgjør  

 

Sammendrag 

Kirkemøtet har gitt Kirkerådet hjemmel til å gjøre mindre endringer i valgreglene, jf. 

regler 8. april 2014 nr. 1369 for valg av menighetsråd § 14-3 og regler 8. april 2014 nr. 

1370 for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet § 7-2 annet ledd. 

På bakgrunn av erfaringer med bestemmelsene om nytt valgoppgjør samt et konkret 

behov for endring, foreslås det å endre de aktuelle bestemmelsene slik at disse legger 

til rette for en mer fleksibel praksis med nye valgoppgjør.  

I sin høringsuttalelse til lovforslaget om å endre kirkeloven i høringen om Stat og 

kirke – et tydelig skille ba Kirkemøtet i 2015 om en endring av den daværende 
bestemmelsen i § 23 om varamedlemmer til bispedømmerådet, slik at det blir minst to 

varamedlemmer per kategori. Dette ble fulgt opp med en lovendring som ga 

Kirkemøtet myndighet til å fastsette regler om antallet varamedlemmer, jf. kirkeloven 

§ 23 annet ledd. Siden Kirkemøtet har uttalt seg om antallet varamedlemmer, foreslås 

det at Kirkerådet også fastsetter en mindre endring om antallet varamedlemmer i de 

gjeldende valgreglene. 

 

Vedtak KR 12/17   Mindre endringer i valgreglene – nytt 

valgoppgjør 

1. Kirkerådet fastsetter følgende forskrift om endring i regler 8. april 2014 nr. 1369 for valg 
av menighetsråd med hjemmel i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) 
§ 6 første ledd, jf. regler 8. april 2014 nr. 1969 for valg av menighetsråd 14-3. 

 

I. 

§ 13-1 skal lyde: 

Lederen i menighetsrådet skal underrette bispedømmerådet dersom en plass 

i menighetsrådet blir ubesatt. Bispedømmerådet kan i så tilfelle påby nytt 

valgoppgjør. Tilsvarende gjelder når en vararepresentantplass blir ubesatt, 

dersom lederen i menighetsrådet finner dette nødvendig. 

 

II. 

Endringene trer i kraft straks. 

 
2. Kirkerådet fastsetter følgende forskrift om endring i regler 8. april 2014 nr. 1370 for valg 

av bispedømmeråd og Kirkemøtet med hjemmel i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske 
kirke (kirkeloven) § 23 annet ledd, jf. regler 8. april 2014 nr. 1370 for valg av 
bispedømmeråd og Kirkemøtet § 7-2 annet ledd. 
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I. 

 
§ 1-1 annet ledd skal lyde: 
 

For medlemmene valgt ved flertallsvalg etter bokstav d), velges det like 

mange varamedlemmer. For medlemmene valgt ved forholdstallsvalg etter 

bokstav d), skal hver liste tildeles like mange varamedlemmer som den får 

medlemmer, med tillegg av ett. For medlemmene valgt etter bokstav b), c), e) 

og f), velges det to varamedlemmer. 

 
§ 7-1 syvende ledd skal lyde: 

Lederen i bispedømmerådet skal underrette Kirkerådet dersom en plass i 

bispedømmerådet og Kirkemøtet blir ubesatt. Kirkerådet kan i så tilfelle påby 

nytt valgoppgjør. Tilsvarende gjelder når en vararepresentantplass blir 

ubesatt, dersom lederen i bispedømmerådet finner dette nødvendig. 

II. 

Endringene trer i kraft straks. 

 
 
Enstemmig vedtatt. 
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KR 13/17 Ikrafttredelse av regler for KUN og oppnevning av 

senterets styre 

 

Sammendrag 

Kirkelig utdanningssenter Nord/Girkolaš Oahpahusguovddáš Davvin (KUN) ble fra 1. 

januar 2017 virksomhetsoverdratt til Den norske kirke. KUN er fra da av heller ikke 

lengre en del av Det praktisk-teologisk seminar. Kirkemøtet 2017 har som følge av 

dette vedtatt regler for KUN. Kirkerådet skal vedta iverksetting av reglene og deretter 

oppnevne nytt styre for senteret. Styrets sammensetning følger av reglene. 

 

 

Vedtak KR 13/17  Ikrafttredelse av regler for KUN og oppnevning 

av senterets styre 

 

I. 

Kirkerådet iverksetter Regler for Kirkelig utdanningssenter Nord/Girkolaš 

Oahpahusguovddáš Davvin, vedtatt på Kirkemøtet 2017, med virkning umiddelbart 

 

II. 

Kirkerådet oppnevner følgende personer til styret i Kirkelig utdanningssenter Nord/Girkolaš 

Oahpahusguovddáš Davvin: 

 

Biskop:    Fast medlem: Olav Øygard 
     Vara: Ann-Helen Fjeldstad Jusnes  
 
Samisk kirkeråd:   Fast medlem: Oddvar Andersen 
     Vara: Lovisa Mienna Sjöberg  
 
Nord-Hålogaland bispedømmeråd: Fast medlem: Beate Lupton 
     Vara: Henrik Magnus Kiærbeck   
 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd:  Fast medlem: Marit Hermstad 
     Vara: Kari Karstensen 
 
UiT Norges arktiske universitet: Fast medlem: Espen Dahl 
     Vara: Roald Kristiansen 
 
Teologiske fakulteter:   Fast medlem: Hallgeir Elstad (TF) 
     Vara: Kjetil Fretheim (MF) 
       
KUNs representant:   Fast medlem: Line Skum  

Vara: Ragnhild Strauman 
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Studentrepresentant   Fast medlem: Margrete Kvalbein 

Vara: Janne Grethe Jørstad 
 

Blant disse utpekes følgende til henholdsvis leder og nestleder: 
Leder:      Olav Øygard 
Nestleder:     Marit Hermstad 
 

 
Enstemmig vedtatt. 
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