
  1 

 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
 

Protokoll 
Kirkerådet (KR) 
 

06.-08.06.2018 
Quality Hotel, Tønsberg 
 
Til stede:  
Kristin Gunleiksrud Raaum Harald Hegstad 
Kjersti Brakestad Boge Linn Strømme Hummelvoll 
Ole Kristian Bonden Olav Myklebust 
Helga Haugland Byfuglien Jan Olav Olsen 
Anne Berit Evang Kari Helene Skog 
Anne Jorid Gjertsen Gunnar Winther 
Agnes Sofie Gjeset Karin-Elin Berg 
Marie Klakegg Grastveit  
  
 
Til stede: fra MKR       

Forfall  
fra SKR  
Forfall 

 
Forfall hele møtet 
Kristine Sandmæl, Leif Christian Andersen, Sara Ellen Anne Eira  
 
Fravær under enkelte saker, ved behandling og/eller da vedtak ble fattet:  
Anne Jorid Gjertsen (sak KR 42/18 annen behandling, sak KR 43/18 annen behandling, 
KR 30/18, KR 31/18) 
 
  
Til stede fra sekretariatet: 
Gerd Karin Røsæg 
Ole Inge Bekkelund 
Ingeborg Dybvig 
Jan Rune Fagermoen 

Christofer Solbakken 
Paul Erik Wirgenes 
Einar Tjelle 
Kristian Myhre 

  

 KR  
Tønsberg, 06.-08. juni 2018 
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Konstituering 
 
Møtet ble ledet av Kristin Gunleiksrud Raaum, og som vanlig fulgte ordningen med en 
saksordfører for hver sak.  
Sak KR 35/18 Tilsetting av biskop i Tunsberg ble besluttet behandlet i lukket møte. 
I egenskap av styreleder for Tillegssgavefondet meldte Harald Hegstad seg inhabil i sak 
KR 41/18 Avvikling av Tilleggsgavefondet. 

Saksliste 

Saksnr. Sakstittel 
 
KR 29/18 Godkjenning av innkalling og saksliste     
KR 30/18 Orienteringssaker        

KR 30.1/18 Muntlig orientering fra KR, MKR, SKR og BM 
KR 30.2/18 Uttalelse/høringssvar – Fornyelsen – siste innspillsrunde 
kjerneelementer 
KR 30.3/18 Høringssvar – NOU 2017:17 På ein søndag? Reglane om 
søndagshandel og konsekvensane av endringar 
KR 30.4/18 Regnskap pr. 31.03.2018 for Den norske kirke 
KR 30.5/18 Høringssvar, NOU 2017:16 På liv og død. Palliasjon til 
alvorlig syke og døende 
KR 30.6/18 Høringssvar forslag til endringer i MSIS-forskriften og 
forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer. 
KR 30.7/18 Orientering om rekrutteringsprosjektet 
KR 30.8/18 Forskning på trosopplæringsreformen i Den norske kirke 
KR 30.9/18 Kirkerådet – valgbrev 2019 
KR 30.10/18 Informasjonsbehov ved Kirkevalget 
 

 
KR 31 /18 Referatsaker         

KR 31.1/18 Protokoll fra NFG møte februar 2018 
KR 31.2/18 Protokoll fra MKR møte mars 2018 
KR 31.3/18 Protokoll fra Bispemøtet mai 2018 
KR 31.4/18 Protokoll fra Kirkerådets arbeidsutvalg mai 2018 
 KR 31.5/18 Protokoll AGU januar 2018 
KR 31.6/18 Protokoll AGU februar 2018 

 
KR 32/18  Utvikling og revisjon av liturgisaker for NFG fremover 
 
KR 33/18  Ikraftsetting av regler 15. april 2018 for nominasjon mv. ved tilsetting av 

biskoper  
 
KR 34/18  Kirkeordning for Den norske kirke 
 
KR 35/18 Tilsetting av biskop i Tunsberg 
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KR 36/18 Konstituering av Kirkerådet for perioden 2018-2020  
 
KR 37/18 LHBT – revisjon av strategiplan for likestilling mellom kjønn og Trygge 

rom  
 
KR 38/18 Kirkemøtet 2018 – oppfølging og evaluering 
 
KR 39/18 Gjennomføring av effektiviseringstiltak på det merkantile området 
 
KR 40/18 Opphevelse av regler for Kirkelig utdanningssenter nord / Girkolaš 

Oahpahusguovddáš Davvin 
 
KR 41/18 Avvikling av Tilleggsgavefondet 

KR 42/18  Kirkevalget 2019 – endringer i kirkevalgreglene, utfyllende bestemmelser 

mm. 

KR 43/18 Oppnevning av medlemmer til Arbeidsgiverutvalget 2018-2020 
 
 

KR 29/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. 
 

 

  



  4 

KR 30/18 Orienteringssaker 

KR 30.1/18  Muntlig orientering ved KR, MKR, SKR og BM 
 
Kirkerådet ved fungerende direktør: 

 Orientering til Kirkerådet 

 Avskjed med Jens-Petter Johnsen 

 Samarbeid med KA - KAs Landsråd, avholdt rett etter KM. 

 Årlige samtaler med tilskuddsmottagere 
o Ressurssenteret 
o KIFO 
o Døvekirken – søknad om enhetlig ledelse 
o Kirkerådets samtale med departementet – 12.juni den første hvor vi nå 

skal rapportere samlet for hele Den norske kirke. 

 Kirkefagutvalg: Vi igangsetter en gjennomgang av hvordan kirkefagforvaltningen 
praktiseres i den kirkelige struktur, regionalt og nasjonalt. Målet er at en 
hensiktsmessig kirkefagforvaltning på høyt faglig nivå som styrker arbeidet i 
menighetene. Med tanke på konkrete forslag til videreutvikling.  

 Tidsrammen er at en utredning foreligger januar 2019.  

 Oppnevnt et utvalg med representanter fra biskopene, Kirkerådet og 
bispedømmene 

 Konsultasjon med BM om hovedgudstjenesten.  

 Som en konsekvens av den nye EU-forordningen om personvern, som blir inntatt 
i norsk lov i løpet av høsten har Kirkerådet sett ordningen med 
personvernombud. Sikkerhetsutvalget: Sikkerhetsutvalget for IKT i Den norske 
kirke er en gruppe mennesker som representerer Kirkepartner, Kirkerådet og KA. 
Utvalget har som mål å sørge for at det etableres nasjonale sikringstiltak for å 
sikre nødvendig sikkerhetsnivå. 

 Inngått ny avtale mellom BM, KA, KR og ressurssenteret - om ny veilederordning 
ved seksuelle overgrep og grenseoverskridende seksuell adferd. Ordningen 
erstatter kontaktpersonordningen og gjelder fra 1. juni i år.   

 Kirkerådet arrangerte en kulturkonferanse 23. til 24.mai med tema om eventyr og 
fortelling i kirkens rom.  

 Kristi Himmelfartsdag – Hamar bispedømme arrangerte markering av 25 år med 
kvinnelig biskop siden vigslingen av Rosemarie Köhn. 

 Fagdag om tekstrekkene i regi av NFG.  

 Pilegrimskonferanse i regi av Nasjonal kirkelig pilegrimsutvalg starter nå 
førstkommende fredag i Harstad.  

 Kirkerådet har sammen med Bispemøtet og Nidaros bispedømmeråd de siste tre 
årene gjennomført et synergiarrangement under Olavsfestdagene. Årets tema for 
Olavsfestdagene er «kropp».  Vi gjennomfører 3 Bibeltimer med samme tema og 
en serie seminarer som følger opp samme tematikk.  Nytt dette året er at 
seminarrekken utvides i nært samarbeid med Kirkens Nødhjelp.   

 Arendalsuka 13. – 18.august: Kirkeskipet fylt av program hele uka. Vise frem 
bredden av kirkelige aktiviteter.  
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Mellomkirkelig råd ved assisterende generalsekretær: 

 Jobbet med sak om tros- og livssynsfrihet. Økt fokus fra staten og nordisk og 
økumenisk samarbeid. 

 Kirkens Nødhjelp har hatt representantskapsmøte – skifte av generalsekretær. 
Lisa Sivertsen er konstituert generalsekretær. Kjetil Drangsholt ble valg inn i 
styret. 

 Luthersk verdensforbund skal ha første rådsmøte snart. Kjetil Drangsholt 
representerer Den norske kirke. 

 Kirkenes verdensråd feirer 70 år – markeres under sentralkomitemøtet i Genève 
senere i juni. Pave Frans besøker møtet, og har tidligere skrytt av arbeidet KV 
gjør. Markeringer av KVs 70-årsjubileum også i Oslo og under Arendalsuka. 

 Konferansen av europeiske kirker avslutter generalforsamlingen 6. juni i Novi 
Sad, Serbia. Andreas Henriksen Aarflot gjenvalgt som representant. 

 
 
Bispemøtet ved preses: 

 Bispemøte 23.-24. mai. Mange av sakene skal også behandles på dette møtet. 

 Innføringsprogram for nye prester disse dagene. Stort spenn i deltakerne, blant 
annet i alder.  

 Forbønn for barn – tilbud for foreldre som ikke ønsker dåp. Må ikke forveksles 
med dåp. 

 Kvalifikasjon til prestetjeneste: Mye engasjement i media rundt alternative veier 
(utenom cand.theol.). Ønske om å se nærmere på § 5 i kvalifikasjonsreglementet. 

 Spørsmål rundt habilitetshåndtering i kirken. 
 
 
 
KR 30.2/18 Uttalelse/høringssvar – Fornyelsen – siste innspillsrunde kjerneelementer 
KR 30.3/18 Høringssvar – NOU 2017:17 På ein søndag? Reglane om søndagshandel og 
konsekvensane av endringar 
KR 30.4/18 Regnskap pr. 31.03.2018 for Den norske kirke 
KR 30.5/18 Høringssvar, NOU 2017:16 På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og 
døende 
KR 30.6/18 Høringssvar forslag til endringer i MSIS-forskriften og forskrift om 
allmennfarlige smittsomme sykdommer. 
KR 30.7/18 Orientering om rekrutteringsprosjektet 
KR 30.8/18 Forskning på trosopplæringsreformen i Den norske kirke 
KR 30.9/18 Kirkerådet – valgbrev 2019 
KR 30.10/18 Informasjonsbehov ved Kirkevalget 
 

KR 30/18 Vedtak: 

Kirkerådet tar sakene til orientering. 

 
Enstemmig vedtatt. 
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KR 31/18 Referatsaker 

 
KR 31.1/18 Protokoll fra NFG møte februar 2018 
KR 31.2/18 Protokoll fra MKR møte mars 2018 
KR 31.3/18 Protokoll fra Bispemøtet mai 2018 
KR 31.4/18 Protokoll fra Kirkerådets arbeidsutvalg mai 2018 
KR 31.5/18 Protokoll AGU januar 2018 
KR 31.6/18 Protokoll AGU februar 2018 

KR 31/18 Vedtak: 

 
Kirkerådet tar referatsakene til orientering. 

 
Enstemmig vedtatt 
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KR 32/18 Utvikling og revisjon av liturgisaker for 

NFG fremover 

Sammendrag  

Nemnd for gudstjenesteliv (NFG) behandlet på sitt første møte i februar en sak om 
Utvikling og revisjon av liturgisaker for NFG framover (NFG 8/18).  
 
Etter at Kirkemøtet 2018 behandlet saken KM 12/18 Endringer i regler gitt av 
Kirkemøtet, er denne bestemmelsen også vedtatt og tatt inn i Regler for saksbehandling i 
liturgisaker, hvor § 2 første ledd lyder: «Liturgisaker som ønskes utredet, igangsettes 
etter vedtak i Kirkerådet med Bispemøtets tilslutning.»   
 
Dette er bakgrunnen for at denne saken fra Nemnd for gudstjenesteliv (NFG 8/18) 
fremmes for Kirkerådet. 
 
Liturgier for vigsling til tjeneste og liturgier til vigsling av kirkebygg mm finnes i 
Gudstjenesteboken fra 1992. Det er behov for å justere disse liturgiene i tråd med vedtak 
som Kirkemøtet har fattet (f eks innføring av skråstola, og innføringen av skillet mellom 
å vigsle en kirke og å innvie et lokale til kirkelig bruk). Dessuten må bibeltekstene i 
ordningene oppdateres til den nye bibeloversettelsen og det må ikke henvises til 
Gudstjenesteboken fra 1992, men til Justert ordning for hovedgudstjeneste, som ventes 
vedtatt i 2019.  
 
Ettersom det kun er biskopene som forretter de fleste av disse liturgiene og har bred 
erfaring med dem, bør NFGs arbeid skje i nær kontakt med biskopene.  

Saksbehandling 

Helga Haugland Byfuglien: Endre punkt én til «Kirkerådet anbefaler at det 
igangsettes et arbeid med revisjon […]» 
 
Kirkerådets administrasjon endret sitt forslag til vedtak i samsvar med forslaget. 

 

KR 32/18 Vedtak: 

 
1. Kirkerådet anbefaler at det igangsettes et arbeid med revisjon av liturgier for vigsling 

til kirkelig tjeneste (jf. kap 8 i Gudstjenesteboken av 1992, del II) og av liturgier for 
kirkebygg mm (jf. kap 9 i Gudstjenesteboken av 1992, del II.)  

2. Kirkerådet oversender saken til Bispemøtet. Liturgisakene igangsettes under 
forutsetning av at Bispemøtet gir sin tilslutning til dette (jf. § 1.3 i Statutter for NFG 
og de vedtatte endringer (KM 12/18) i Regler for saksbehandling i liturgisaker § 2, 
første ledd).  

 
Enstemmig vedtatt.  
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KR 33/18 Ikraftsetting av regler 15. april 2018 for 

nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper 

Sammendrag  

 
Kirkemøtet har 15. april 2018 fattet vedtak om regler for nominasjon mv. ved tilsetting 
av biskoper, jf. Kirkemøtets vedtak i sak KM 05/18. Kirkerådet er etter § 11 gitt 
myndighet til å bestemme når reglene skal tre i kraft. 
 
Det foreslås at Kirkerådet bestemmer at reglene trer i kraft straks, det vil si fra 
Kirkerådets vedtakstidspunkt. Det legges opp til at Kirkerådet fatter vedtaket etter at det 
har foretatt tilsettingen av Tunsberg biskop. 

 

KR 33/18 Vedtak: 

 
Regler 15. april 2018 for nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper trer i kraft straks. 
 

Enstemmig vedtatt. 
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KR 34/18 Kirkeordning for Den norske kirke 

Sammendrag  

Kirkerådet sender forslag til kirkeordning for Den norske kirke ut til bred høring. 
Forslaget bygger hovedsakelig på kirkemøtevedtak om Den norske kirkes grunnlag (sak 
KM 06/14 og 04/15) og veivalgsaken (sak KM 08/16). Forslaget følger også opp vedtak 
fra saken om prinsipper for kirkebygg (sak KM 15/15). 
Det legges opp til en høring frem til 1. oktober 2018. 
 

Saksbehandling 

 
Anne Berit Evang: Forslag til alternativt vedtak: 
 

«Kirkerådet viser til det grundige arbeidet som er gjort i saksutredningen som 
oppfølging av Kirkemøtets vedtak. 
Med bakgrunn i endringer i fremdriftsplan for vedtak av ny lov om tros- og 
livsynssynsamfunn, vedtar Kirkerådet å utsette prosessen med høring og vedtak 
i saken om ny kirkeordning.  
Kirkerådet ønsker også selve høringsdokumentet og høringsspørsmålene til 
behandling før det sendes ut.  
Kirkerådet ber administrasjonen ta med innspillene som kom i møtet i sitt videre 
arbeid.» 

 
Forslaget ble vedtatt mot fire stemmer. 

KR 34/18 Vedtak: 

Kirkerådet viser til det grundige arbeidet som er gjort i saksutredningen som oppfølging 
av Kirkemøtets vedtak. 
Med bakgrunn i endringer i fremdriftsplan for vedtak av ny lov om tros- og 
livsynssynsamfunn, vedtar Kirkerådet å utsette prosessen med høring og vedtak i saken 
om ny kirkeordning.  
Kirkerådet ønsker også selve høringsdokumentet og høringsspørsmålene til behandling 
før det sendes ut.  
Kirkerådet ber administrasjonen ta med innspillene som kom i møtet i sitt videre arbeid. 
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KR 35/18 Tilsetting av biskop i Tunsberg 

Sammendrag 

 

Biskop Per Arne Dahl meldte i brev av 22. januar 2018 at han ønsket å fratre som biskop 
i Tunsberg fra 18.08.2018.  
 

Tunsberg bispedømmeråd nominerte i møte 12. mars 2018 fem kandidater til ny biskop i 
Tunsberg bispedømme. Det er:  
 

Kjetil Haga, domprost i Tønsberg, født 16. juli 1967. 
Ragnhild Jepsen, domprost i Trondheim, født 4.november 1969. 
Sølvi Kristin Lewin, prost i Larvik, født 23. januar 1971. 
Jan Otto Myrseth, domprost i Bergen, født 2. juli 1957. 
Merete Thomassen, førsteamanuensis i liturgikk ved Det teologiske fakultet, født 15. 
mars 1966. 
 

Ved supplerende nominasjon ble Øystein Magelssen, generalsekretær KFUK-KFUM, 
født 20. mai 1966 nominert. 
 

Etter den kirkelige avstemningen foreligger det tre kandidater, Haga, Myrseth og 
Magelssen. Deres selvpresentasjoner ligger på: https://kirken.no/nb-
NO/bispedommer/tunsberg/aktuelt/seks-kandidater-til-a-bli-biskop-i-tunsberg/ 
 
Biskopenes uttalelser er unntatt offentlighet, og vil bli sendt Kirkerådets medlemmer pr. 
post 
 
Det ble gjennomført skriftlig votering: 
Jan Otto Myrseth 8 stemmer 
Kjetil Haga  7 stemmer 
 

KR 35/18 Vedtak: 
 

Kirkerådet tilsetter Jan Otto Myrseth som biskop i Tunsberg bispedømme. 
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KR 36/18 Konstituering av Kirkerådet for perioden 

2018-2020 

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 et 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 møtet etter 
at avgjørelsen er truffet. 
 
Kirkerådets leder foreslår gjenvalg av Harald Hegstad som nestleder. Videre foreslås 
Olav Myklebust som medlem av arbeidsutvalget. Som varamedlemmer foreslås gjenvalg 
av Agnes Sofie Gjeset og Jan Olav Olsen. 

 

KR 36/18 Vedtak: 

 
1. Kirkerådet velger for perioden 6. juni 2018 – april 2020 

Harald Hegstad som nestleder av rådet. 
2. For samme periode velges et arbeidsutvalg bestående av 

Leder 
Nestleder 
Bispemøtets preses 
Olav Myklebust 
 
Vararepresentanter: 
Agnes Sofie Gjeset 
Jan Olav Olsen 

 
Valgt ved akklamasjon 
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KR 37/18 LHBT – revisjon av strategiplan for 

likestilling mellom kjønn og Trygge rom  

Sammendrag  

LHBT-identitet og strategiplan 

Etter henvendelse fra prester med LHBT-identitet, Presteforeningen og Fagforbundet 
TeoLOgene nedsatte Bispemøtet en arbeidsgruppe som skulle se på arbeidsgivers ansvar 
for arbeidsmiljøet i Den norske kirke. Gruppen leverte en rapport våren 2018 med flere 
konkrete forslag for oppfølging. Revisjon av Strategiplan for likestilling mellom kjønn 
for Den norske kirke 2015-2023 var ett av forslagene foruten egen 
arbeidslivsundersøkelse og kompetanseheving om LHBT-tematikk i kirken. 
Tilsettingspolitikk, biskopenes tilsynsmyndighet, arbeidsgivers aktivitetsplikt for godt 
psykososialt arbeidsmiljø og etablering av et eget utvalg for LHBT-tematikk er også 
oppgaver arbeidsgruppen ønsker skal bli fulgt opp. 
 

Etter at Strategiplan for likestilling mellom kjønn for Den norske kirke 2015-2023 ble 
ferdigstilt har vi fått en ny og sammenslått lovgiving innen likestilling og diskriminering. 
Språkutviklingen i Den norske kirke for hvordan man omtaler kjønn og likestilling har 
også endret seg. Tiden er derfor moden for å revidere planen språklig og lovmessig, men 
også gjøre noen bedre grep for å integrere LHBT-identitet på annen måte enn i 
foreliggende plan. 
 

Prosess fremover 

Kirkerådet har mottatt og vil arbeide med innspillene fra Bispemøtets rapport til utvalg 
for kjønn og likestilling. Det vil opprettes en arbeidsgruppe som ser på oppfølging av 
Bispemøtets rapport og konsekvenser for Den norske kirke av ny lovgiving på feltet. 
Arbeidsgruppen skal ha tett kontakt med Kirkerådets utvalg for kjønn og likestilling, 
men også øvrige adressater for de forskjellige forslagene for oppfølging fra Bispemøtes 
arbeidsgruppe. Representanter med LHBT-identitet inngår i utvalg for kjønn og 
likestilling etter endt oppdrag. 
 
Utvalg for kjønn og likestilling arbeider videre med revisjon av Strategiplan for 
likestilling mellom kjønn i Den norske kirke 2015-2023. Arbeidet blir todelt: Høst 2018 
gjør man en lett språkvask av nåværende plan slik at LHBT-identitet blir bedre ivaretatt. 
Revisjon av lovverk og utarbeidelse av et eget vedlegg om LHBT-identitet utarbeides 
også denne høsten.   
 
Kirkerådet legger opp til en arbeidsplan på saken hvor en ny revidert plan vil 
utarbeides med tanke på behandling i 2020. Da er det også foretatt en større evaluering 
av foreliggende plan. 
 
Visjonsdokumentets Trygge rom 

Den norske kirke har arbeidet systematisk med saker innen vold og seksuelle overgrep i 
mange år, særlig etter etableringen av Kirkelige ressurssenter mot vold og seksuelle 
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overgrep. Det er opprettet ulike utvalg på feltet og saken inngår i arbeidet i flere 
avdelinger i Kirkerådet, men også i Bispemøtet, ved bispedømmekontorene, i KA og 
Norges kristne råd. 
 
Kirkemøtet vedtok i april i år et nytt punkt i sitt visjonsdokument under overskriften 
Trygge rom. Saken er hentet fra den felleskirkelige hustavlen «Krenkes et menneske, 
krenkes Gud – Ingen skal være alene – Vi vil støtte til tro – Vi vil skape trygge rom – 
Kirkene står sammen mot vold og seksuelle overgrep.»  
 

#metoo, # torsdager-i-svart, Rød-knapp og tilsvarende solidaritetsbevegelser utfordrer 
Den norske kirke å finne gode måter å styrke sitt solidaritetsengasjement på dette feltet. 
Erfaring har vist at kjønn er en variabel her som utfordrer kjønnsstereotypiene. 
Sårbarhet og risiko går på tvers av kjønn, men vi ser også at dype mønstre er knyttet til 
makt og avmakt. 
 
Prosess fremover 
Kirkerådet blir med dette orientert om hvordan feltet har vært ivaretatt over lengre tid 
og de rutiner som ligger til grunn for fortsatt satsing i feltet. Det vil bli oppnevnt nytt 
Samarbeidsråd for overgrepsproblematikk (SRO) for en ny periode fra 2019 og 
videreføre den tverrfaglige modellen for fagfeltet som er etablert. Tiltak innen Trygge 
rom vil bli tatt inn i handlingsplanen til det nye SRO. 
 
 

Saksbehandling 

Olav Myklebust: følgende alternative forslag til vedtak ble fremmet: 
«1.      Kirkerådet takker Bispemøtet for den viktige utredningen «Sluttrapport 
arbeidsgruppe for LHBT». 
2.      I tråd med arbeidsgruppas anbefaling, opprettes det et permanent utvalg 
for LHBT-tematikk i Den norske kirke. Sekretariatet bes komme med forslag til 
mandat og sammensetning til neste kirkerådsmøte.  
3.      Den norsk kirke skal være en god og forutsigbar arbeidsgiver, og bør ha en 
enhetlig praktisering av likestillings- og diskrimineringslovverket. Kirkerådet 
ber sekretariatet vurdere hvilke føringer vedtaket i KM-sak 07/07 bør ha for 
tilsettinger etter at KM 2017 vedtok ny vigselsliturgi som også kan brukes av 
likekjønnede par.  
4.      Kirkerådet ber sekretariatet sørge for at det gjennomføres en 
arbeidslivsundersøkelse om LHBT. Utviklingen og gjennomføringen av 
undersøkelsen bør skje i samarbeid med relevante fagmiljø, KA og 
arbeidstakerorganisasjonene. Det er viktig at personer med LHBT-identitet dras 
inn i arbeidet.  
5.      Kirkerådet ønsker at det utvikles et kurs- og samtaleopplegg for å øke 
kompetanse for spørsmål knyttet til LHBT, kjønn og seksualitet blant 
arbeidsgivere, ansatte og frivillige i kirken. Kurs- og samtaleopplegget bør gi 
opplæring i likestillings- og diskrimineringslovverket og gi kunnskap om 
hvordan man møter personer med LHBT-bakgrunn i ulike livsfaser. 
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Utviklingsarbeidet bør skje i samarbeid med KA og relevante fagmiljø, som for 
eksempel Rosa kompetanse i foreningen Fri, og ansvaret kan gjerne legges til et 
bispedømme som ønsker å jobbe aktivt med denne problematikken. KR setter av 
nødvendig økonomi til dette arbeidet. Det bør gå ut en henstilling til aktuelle 
bispedømmer om å melde interesse for å bli med.  
6.      Kirkerådet ber sekretariatet igangsette revisjon av Plan for likestilling 
mellom kjønn i Den norske kirke 2015-23. Anbefalingene fra arbeidsgruppa skal 
inngå i revisjonsarbeidet.» 

 
Administrasjonen endret sitt forslag til vedtak til det følgende: 

«Saken sendes tilbake til administrasjonen for videre utredning. Innspillene fra 
debatten samt innlevert forslag fra Olav Myklebust hensyntas i nytt fremlegg til 
Kirkerådet ved første anledning.» 

  

 
KR 37/18 Vedtak: 

 
Saken sendes tilbake til administrasjonen for videre utredning. Innspillene fra debatten 
samt innlevert forslag fra Olav Myklebust hensyntas i nytt fremlegg til Kirkerådet ved 
første anledning. 
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KR 38/18 Kirkemøtet 2018 – evaluering og 

oppfølging 

Sammendrag 

Kirkemøtet 2018 ble avholdt i Trondheim i perioden 11.-16.april. Kirkemøtet fikk seg 
forelagt 16 saker, hvorav 12 gikk til komitebehandling før vedtak.  
 
En evaluering etter Kirkemøtet viser at deltagerne i stor grad er fornøyde med 
gudstjeneste- og andaktsliv, og det gis tilbakemelding om at hotellet legger forholdene 
godt til rette for deltagerne. Arbeidet i komite- og plenum fungerer i hovedsak greit, men 
deltagerne opplever stort arbeidspress og at tiden blir for knapp. Videre er det variasjon i 
kvaliteten på bl.a. komiteledelse. Papirløst kirkemøte samt møteapp vurderes som 
positivt. Det er behov for å gå igjennom Kirkemøtets forretningsorden på enkelte 
punkter. 
 

KR 38/18 Vedtak: 

1. Kirkerådet tar evalueringen av Kirkemøtet 2018 til orientering 

2. Kirkemøtets forretningsorden tas opp til revisjon 

Enstemmig vedtatt. 
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KR 39/18 Gjennomføring av effektiviseringstiltak 

på det merkantile området 

Sammendrag 

Ved utskillelsen av Den norske kirke fra staten ble det anskaffet IKT-systemer og 
tjenesteleveranser som gjør det mulig å se på organisering og gjennomføring av de 
merkantile funksjonene i hele virksomheten på nytt. Det ble derfor nedsatt et 
effektiviseringsutvalg som har sett på dagens organisering, og foreslått en ny 
organisering av økonomiforvaltningen på regnskap og lønn, tilskuddsforvaltningen, 
arkiv og telefoni. Det er mulig å ta ut ganske betydelige gevinster gjennom en 
omorganisering og nedbemanning (30-40 millioner per år), eventuelt bruke frigjorte 
ressurser til andre oppgaver enn de som er løst i dag.  
 
Det er nødvendig med et politisk vedtak som bestemmer at det skal etableres en 
fellesfunksjon for regnskap og lønn, samt arkiv. Effektiviseringsutvalgets rapport 
anbefaler at de merkantile oppgavene ivaretas av ca. 50-60 årsverk, mot i dag 103 
årsverk. Den nye organiseringen er bygd på en fortsatt regionalisert HR-funksjon, men 
en sentralisert økonomi og lønnsfunksjon, ett felles postmottak for hele rettssubjektet og 
en ny telefoniløsning, samt forenklinger av tilskuddssystemet som forvalter ca. 500 mill. 
kr i året. 
 
Saksframstillingen er i utgangspunktet utarbeidet av stiftsdirektører og Kirkerådet i 
fellesskap, slik at det danner grunnlag for felles behandling og vedtak i de ulike rådene. 
Til slutt er det bearbeidet i forhold til behandling i det enkelte råd, og oppdatert i forhold 
til vedtak i andre råd. 
 

Saksbehandling 

Helga Haugland Byfuglien: Legge til «biskopene» i vedtakspunkt 3. 
 
Administrasjonen endret sitt forslag til innstilling i samsvar med forslaget. 
 
 
Ole Kristian Bonden: Stryke «fortsatt» fra vedtakspunkt 3. 
 
Administrasjonen endret sitt forslag til innstilling i samsvar med forslaget. 
 

KR 39/18 Vedtak:  

1. Kirkerådet slutter seg til effektiviseringsutvalgets innstilling med hensyn til 
samordning av telefoni, tilskuddsforvaltning, arkiv, lønn, regnskap og økonomi, 
og støtter opprettelsen av en fellesfunksjon for regnskap og lønn, samt arkiv. 
Ansettelsesmyndigheten og arbeidsgiveransvaret relatert til disse funksjonene 
overføres til felles enheter. 
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2. Kirkerådet støtter at det settes ned fem prosjektgrupper for ny organisering, 
behov og forutsetninger med sikte på implementering av omstilling i Den norske 
kirke (rettssubjektet). 

3. Det er en forutsetning i det videre omstillingsarbeidet at bispedømmerådene og 
Kirkerådet må beholde tilstrekkelig med ressurser til å ivareta de merkantile og 
kirkefaglige oppgaver og funksjoner som tilligger biskopene, bispedømmerådene 
og Kirkerådet.    

 
Enstemmig vedtatt. 
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KR 40/18 Opphevelse av regler for KUN 

Sammendrag 

Kirkerådet skal som følge av vedtak i KM13/18, vedta tidspunkt for oppheving av dagens 
regelverk for KUN slik at virksomheten ved KUN kan overdras til VID vitenskapelig 
høgskole. 

 

KR 40/18 Vedtak:  

1. Kirkerådet fastsetter tidspunktet for opphevelse av regler for Kirkelig 

utdanningssenter nord / Girkolaš Oahpahusguovddáš Davvin til 1. september 

2018. 

2. Dersom en avtale med VID vitenskapelig høgskole ikke er undertegnet innen 

dette tidspunkt, gis direktøren fullmakt til å fastsette endelig tidspunkt for 

opphevelse av reglene. 

Enstemmig vedtatt. 
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KR 41/18 Avvikling av Tilleggsgavefondet  

Sammendrag 

 
Tilleggsgavefondet (TGF) består av midler som ble samlet inn av lutherske kirker i USA 
etter 2. verdenskrig til kirkelig gjenreising i Finnmark og Nord-Troms. Tilleggsgaven ble 
reservert for «åndelig gjenreising» i Den norske kirke, men da gaven ble gitt, ble den 
spesielle referansen til Finnmark og Nord-Troms utelatt slik at midlene kunne anvendes 
til tiltak av «pioneraktig karakter» i hele Den norske kirke. Grunnkapitalen var på om 
lag kr 2,4 mill. da gaven ble gitt rett etter 2. verdenskrig. Per 31.12.2017 har fondet en 
samlet verdi på om lag kr 5,1 mill. Frem til 2014 ble det utlyst midler årlig på mellom kr 
250 000 og kr 400 000. Prosjektene som har fått støtte har i hovedsak mottatt mellom 
kr 50 000 og kr 100 000.  
 
Avkastningen av fondets midler har blitt gitt som tilskudd til ulike tiltak i samsvar med 
fondets formål. En rekke prosjekter har gjennom årene vært muliggjort med støtten fra 
TGF. Siste vedtak om utdeling av midler til tiltak ble imidlertid gjort i 2014, og siste 
utbetaling ble gjort i 2017. Det har ikke kommet inn eller blitt behandlet søknader siden 
2014.  
 
Arbeidet med søknadsbehandling, utbetaling, oppfølging og rapportering av tilskudd fra 
fondet har imidlertid krevet mye administrativt arbeid av fondets styre, Kirkerådet og 
den enkelte tilskuddsmottaker. Styret har derfor vurdert det slik at  formålet med TGF 
ivaretas på en bedre måte ved å la rettssubjektet Den norske kirke (rDnk) forvalte 
midlene som en del av rDnk sin frie egenkapital, og heller komme til anvendelse slik 
Kirkerådet og Kirkemøtet vurderer det som best. Styret i TGF vedtok derfor 21.03.2018 å 
avvikle fondet i løpet av 2018 og å overføre kapitalen til rettssubjektet Den norske kirke 
(rDnk), under forutsetning av at både Kirkerådet og Bispemøtet fatter vedtak om 
avvikling med 2/3 flertall.  Det er Lotteri- og Stiftelsestilsynet som til slutt fatter 
vedtaket om avvikling av fondet. 
 

Saksbehandling 

Administrasjonen endret forslag til vedtakspunkt 2 til:  
«Ved avvikling vil tilskuddet fra Tilleggsgavefondet legges til rettssubjektets 
egenkapital som bundet fond.» 

KR 41/18 Vedtak:   

1. Kirkerådet anbefaler at Tilleggsgavefondet avvikles. 
2. Ved avvikling vil tilskuddet fra Tilleggsgavefondet legges til rettssubjektets 

egenkapital som bundet fond.  
 
Enstemmig vedtatt. 
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KR 42/18 Kirkevalget 2019 - endringer i 

kirkevalgreglene, utfyllende bestemmelser m.m. 

 

Sammendrag 

 
Kirkemøtet vedtok regler 16. april 2018 nr. 584 for valg av menighetsråd, 
bispedømmeråd og Kirkemøtet (kirkevalgreglene). På et punkt ga Kirkemøtet fullmakt 
til Kirkerådet å utforme den endelige ordlyden knyttet til en endring av 
personvalgreglene. Dette foreslås fulgt opp i denne saken. 
 
Det anbefales også å gjøre en annen mindre endring i kirkevalgreglene knyttet til frister 
som faller på lørdager eller helligdager, samt gi noen utfyllende bestemmelser om 
valgpresentasjon og stemmesedlenes utforming.    
 
Kirkevalgreglene § 9-6 inneholder hjemler hvor Kirkerådet kan gi særskilte regler om 
forhåndsstemmegivning. Det foreslås ikke å gi slike regler nå, men å delegere 
myndigheten etter første ledd til direktøren. 
 
Saken inneholder også en orientering om valgforberedelsene, med orientering om 
viktige datoer for kirkevalget i 2019, rutiner for tildeling av intensjonsstøtte og 
listestøtte, opplæring, kommunikasjonsarbeidet samt om klagebehandling. Til slutt gis 
det en kort redegjørelse for økonomiske og administrative konsekvenser. 
 

Saksbehandling 

Administrasjonen endret sitt forslag til vedtak i annet vedtakspunkt § 1 til det følgende: 

§ 1. Valgpresentasjon ved valg av leke medlemmer til bispedømmeråd 
og Kirkemøtet 

Valgrådet utarbeider en felles presentasjon av kandidatene og listen(e). 
Presentasjonen av kandidatene skal inneholde de opplysninger som finnes på 
valglisten, jf. kirkevalgreglene § 7-1 tredje ledd bokstav c, opplysninger om 
utdanning, yrke, verv i offentlig, kirkelig og organisasjonsmessig sammenheng. 
Kandidatene presenteres også med bilde.  

Nominasjonskomiteen fastsetter spørsmål som forelegges kandidatene på 
Nominasjonskomiteens liste om kandidatenes syn på aktuelle kirkelige 
spørsmål.  

I de tilfeller det innleveres lister fra nomineringsgrupper, ser valgrådet til 
at tillitsvalgt for lister fra nomineringsgrupper får mulighet til kort å gjøre rede 
for hva som er samlende for listens kandidater. Valgrådet ser også til at 
tillitsvalgt for Nominasjonskomiteens liste får mulighet til kort å gjøre rede for 



  21 

hvordan Nominasjonskomiteens liste er utarbeidet og hvilke krav som er stilt 
den. 

 

KR 42/18 Vedtak:  

1. Kirkerådet fastsetter med hjemmel i delegeringsvedtak 16. april 2018 og regler 16. 
april 2018 nr. 584 for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet 
(kirkevalgreglene) § 17-3 første ledd følgende endringer i regler 16. april 2018 nr. 584 
for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet (kirkevalgreglene): 

 
§ 7-2 tredje ledd skal lyde: 
 

Ved valg av menighetsråd og ved valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet kan inntil 
to av de øverste kandidatene på listeforslaget gis et stemmetillegg, med unntak av 
kandidatene på Nominasjonskomiteens liste. Kandidatene får i så fall et tillegg i 
sitt personlige stemmetall som tilsvarer 25 prosent av det antall stemmesedler 
som kommer listen til del ved valget. Disse kandidatnavnene skal stå først på 
listeforslaget og med uthevet skrift. 

 
§ 7-9 tredje ledd skal lyde: 

 
Når det er avgjort hvor mange mandater en valgliste skal ha, fordeler valgstyret og 
valgrådet representantplassene til kandidatene på listen. Kandidater som ikke er 
valgbare, settes ut av betraktning.  
a) For valglister utenom Nominasjonskomiteens liste gjelder følgende: 

Kandidater som er satt opp med uthevet skrift, gis det stemmetillegg de har 
krav på i henhold til § 7-2 tredje ledd, før de personlige stemmer velgerne har 
gitt til kandidatene telles opp. Deretter kåres kandidatene i rekkefølge etter 
antall mottatte personlige stemmer. Har flere kandidater fått like mange 
stemmer, eller ingen stemmer, er rekkefølgen på listen avgjørende. 

b) For Nominasjonskomiteens liste gjelder følgende: Kandidater på listen som 
har oppnådd et personlig stemmetall på minst fem prosent av listens 
stemmetall, kåres i rekkefølge etter antall mottatte personlige stemmer. 
Øvrige kandidater kåres på grunnlag av sin rekkefølge på listen. Har flere 
kandidater fått like mange stemmer, eller ingen stemmer, er rekkefølgen på 
listen avgjørende. 

 
§ 8-3 skal lyde: 

 
§ 8-3. Kandidatkåringen 
(1) Dersom den eneste godkjente valglisten er Nominasjonskomiteens liste, 

gjelder følgende: Kandidater på listen som har oppnådd et personlig 
stemmetall på minst fem prosent av listens stemmetall, kåres i rekkefølge 
etter antall mottatte personlige stemmer. Øvrige kandidater kåres på 
grunnlag av sin rekkefølge på listen. Kandidater som ikke er valgbare, settes 
ut av betraktning. Har flere kandidater fått like mange stemmer eller ingen 
stemmer, er rekkefølgen på listen avgjørende. 
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(2) Dersom den eneste godkjente valglisten er fra en annen gruppe enn 
nominasjonskomiteen, gjelder følgende: Kandidater som er satt opp med 
uthevet skrift, gis det stemmetillegg de har krav på i henhold til § 7-2 tredje 
ledd, før de personlige stemmer velgerne har gitt til kandidatene telles opp. 
Deretter kåres kandidatene i rekkefølge etter antall mottatte personlige 
stemmer. Kandidater som ikke er valgbare, settes ut av betraktning. Har flere 
kandidater fått like mange stemmer eller ingen stemmer, er rekkefølgen på 
listen avgjørende. 

 
Ny § 17-1 a skal lyde: 
 

§ 17-1 a. Beregning av frister 
(1) Hvis en dato som er utgangspunktet for en frist faller på en lørdag eller en 

helligdag, begynner fristen å løpe nærmest påfølgende hverdag.  
(2) Hvis en dato for avslutningen av en frist faller på en lørdag eller en 

helligdag, løper fristen ut den nærmest påfølgende hverdag.  
(3) Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder tilsvarende i de tilfeller hvor en 

dato som er det tidligste eller seneste tidspunktet for noen handling etter 
disse regler, faller på en lørdag eller en helligdag.  

 
2. Kirkerådet fastsetter med hjemmel i regler 16. april 2018 nr. 584 for valg av 

menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet (kirkevalgreglene) § 17-3 annet ledd 
følgende forskrift om utfyllende regler til kirkevalgreglene: 

 
§ 1. Valgpresentasjon ved valg av leke medlemmer til bispedømmeråd 
og Kirkemøtet 

Valgrådet utarbeider en felles presentasjon av kandidatene og listen(e). 
Presentasjonen av kandidatene skal inneholde de opplysninger som finnes på 
valglisten, jf. kirkevalgreglene § 7-1 tredje ledd bokstav c, opplysninger om 
utdanning, yrke, verv i offentlig, kirkelig og organisasjonsmessig sammenheng. 
Kandidatene presenteres også med bilde.  

Nominasjonskomiteen fastsetter spørsmål som forelegges kandidatene på 
Nominasjonskomiteens liste om kandidatenes syn på aktuelle kirkelige 
spørsmål.  

I de tilfeller det innleveres lister fra nomineringsgrupper, ser valgrådet til 
at tillitsvalgt for lister fra nomineringsgrupper får mulighet til kort å gjøre rede 
for hva som er samlende for listens kandidater. Valgrådet ser også til at 
tillitsvalgt for Nominasjonskomiteens liste får mulighet til kort å gjøre rede for 
hvordan Nominasjonskomiteens liste er utarbeidet og hvilke krav som er stilt 
den. 

 
§ 2. Valgpresentasjon ved valg av andre medlemmer til 
bispedømmeråd og Kirkemøtet 

Valgrådet utarbeider presentasjoner av kandidatene ved valg av andre 
medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet. Ved valg av prest og lek kirkelig 
tilsatt, skal presentasjonen bygge på opplysningene gitt etter kirkevalgreglene § 
11-2 fjerde ledd bokstav c. Ved valg av døvemenighetens representant, skal 
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presentasjonen bygge på opplysningene gitt etter kirkevalgreglene § 12-2 fjerde 
ledd bokstav c. Tilsvarende gjelder ved valg av sørsamisk representant, jf. 
kirkevalgreglene § 13-1 fjerde ledd. 

 
§ 3. Stemmesedlenes utforming 

Kirkerådet fastsetter stemmesedlenes utforming ved valg av til 
menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet, men unntak av stemmeseddel 
ved valg av døvemenighetenes representant.  

 
§ 4. Ikrafttredelse 
Reglene trer i kraft straks. 

 
3. Kirkerådet delegerer til direktøren å fastsette særskilte regler etter kirkevalgreglene § 

9-6 første ledd. 
 
Kirkerådet tar til orientering at det ikke fastsettes regler som åpner for at det 

gjennomføres internettstemmegivning i perioden for forhåndsstemmegivningen. 

 
Enstemmig vedtatt. 
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KR 43/18 Oppnevning av medlemmer til 

Arbeidsgiverutvalget 2018-2020 

Sammendrag 

Kirkemøtet vedtok i sak KM 19/16 opprettelse av et arbeidsgiverutvalg (AGU). 
 
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. 
 
Leder i Kirkerådet foreslår Jan Olav Olsen som varamedlem for Kirkerådets nestleder. 
Olav Myklebust foreslås som medlem av AGU med Agnes Sofie Gjeset som varamedlem. 
 

Saksbehandling 

Administrasjonen endret sitt forslag til vedtak til det følgende: 
«1. Kirkerådet oppnevner som medlem av AGU 
- Kirkerådets leder 
- Kirkerådets nestleder 
- Preses 
- Olav Myklebust 
 
2. Kirkerådets leder velges som leder av AGU  
3. Kirkerådets nestleder velges som nestleder av AGU 
4. Visepreses velges som varamedlem for preses 
5. Som varamedlem for øvrige medlemmer velges i prioritert rekkefølge: 
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- Agnes Sofie Gjeset 
- Jan Olav Olsen» 

 

KR 43/18 Vedtak:  

1. Kirkerådet oppnevner som medlem av AGU 
- Kirkerådets leder 
- Kirkerådets nestleder 
- Preses 
- Olav Myklebust 
2. Kirkerådets leder velges som leder av AGU  
3. Kirkerådets nestleder velges som nestleder av AGU 
4. Visepreses velges som varamedlem for preses 
5. Som varamedlem for øvrige medlemmer velges i prioritert rekkefølge: 
 
- Agnes Sofie Gjeset 
- Jan Olav Olsen 
 
Enstemmig vedtatt. 
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