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Protokoll Kirkerådets arbeidsutvalg 23. oktober 2019

Til stede: Kristin Gunleiksrud Raaum

Harald Hegstad

Helga Haugland Byfuglien

Olav Myklebust

Frasekretariatet: Ingrid Vad Nilsen

Jan Rune Fagermoen

Øyvind Meling

KR-AU 28/19Kirkevalget 2019 –oppdagede avvik –vurdering av konsekvenser for
valgresultatet
Sammendrag

Det vises til sak KR-AU 26/19. Siden den gang har det blitt klart at kontrollen av avvikene i
Tunsberg bispedømme ikke kan antas å ha hatt konsekvenser for mandatfordelingen eller
kandidatkåringen.

Ved ytterligere kontroll av resultatene fra Bjørgvin bispedømme, har det kommet frem at selv
om avviket ikke hadde konsekvenser for mandatfordelingen, fikk det konsekvenser for
sperregrensen på Nominasjonskomiteens liste, med den konsekvens at andre varamedlem
kom under sperregrensen. I henhold til kirkevalgreglene § 7-9 (3) b skal kandidater som har
kommet under sperregrensen kåres på grunnlag av sin rekkefølge på listen. Det innebærer
med andre ord at avviket hadde en konsekvens for valgresultatet, ved at feil 2. varamedlem
fra Nominasjonskomiteens liste ble kåret.

Vedtak

Kirkerådets arbeidsutvalg ber valgrådet i Bjørgvin bispedømme om å behandle valgoppgjøret
for valg av leke medlemmer til Bjørgvin bispedømmeråd og Kirkemøtet på nytt for å rette
feilen som er oppdaget.

Enstemmig

KR-AU 29/19Kirkemøtet 2020 –forberedelse av Kirkerådets forsalg til valg og oppnevninger
Sammendrag

Kirkemøtet foretar en del valg og oppnevninger. Kirkemøtets nominasjonskomitéforbereder
valget til Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Kontrollutvalget og
Klagenemnda. Samisk kirkelig valgmøte forbereder valget til Samisk kirkeråd.
På Kirkemøtet 2020 skal det også velges komitéledere, komiténestledere,dirigentskap,
protokollkomité, valgkomité og oppnevnes tellekorps. I tillegg skal
Kirkemøtets medlemmer fordeles på de ulike fagkomiteene i henhold til Kirkemøtets
forretningsorden § 5-1. Disse valgene og oppnevningene forberedes av Kirkerådet.
Etter kirkevalget i 2019 består Kirkemøtet av leke medlemmer valgt inn fra tre uliketyper
lister; Bønnelista, Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirke. I forkant avat Kirkerådet



skal fremme forslag om kandidater til de nevnte valg og oppnevninger, foreslås det at 
Kirkerådets arbeidsutvalg drøfter om listenes representasjon i 
Kirkemøtet bør få noen konsekvenser for Kirkerådets forslag til slike oppnevninger. 

Vedtak:  

Kirkerådets arbeidsutvalg har drøftet saken og ber direktøren arbeide videre med 

forberedelsene av Kirkemøtet etter samme modell som før. 

Enstemmig 

 

KR-AU 30/19 Årsplan og budsjett 2020 
Sammendrag 

Vedlagt følger 2 begynnende saksdokumenter til KR –møtet i desember. Disse viser innhold 

og retning for hvordan Kirkemøtet 2019 og Kirkerådsmøtet i juni er fulgt opp på dette feltet. 

Vedtak: 

Saken drøftet. 

Enstemmig 

 

KR-AU 31/19 Orienteringssaker 
Muntlig orientering om: 

- Kirkelig organisering 

- KAs høstkonferanse høsten 2020 blir felles lederkonferanse for hele kirken 

- Kontrollutvalget har møte i Trondheim fredag 25.10 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

Enstemmig 

KR-AU 32/19 Kirkerådet som fortolker av Kirkemøtets regelverk 
Sammendrag: 

Harald Hegstad fremmet spørsmål om forståelsen og praktisering av Kirkerådets sekretariat 

som regelverksfortolker av regler gitt av Kirkemøtet. 

Vedtak: 

KR-AU ber om et refleksjonsnotat om forståelsen og praktiseringen av Kirkerådets 

sekretariat som regelverksfortolker av regler gitt av Kirkemøtet. 

Enstemmig 
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