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Protokoll Kirkerådets arbeidsutvalg 28. november 2018 
Møtet ble avholdt i Kirken hus, Oslo 
 
 
Til stede:  Kristin Gunleiksrud Raaum 

Harald Hegstad 
Helga Haugland Byfuglien 
Olav Myklebust 

Fra administrasjonen: 
Ingrid Vad Nilsen 
Jan Rune Fagermoen (sak 18,20,21) 
Øyvind Meling 

 
Saker: 
 
 

KR-AU 18/18 Årsplan 2019 for de sentralkirkelige råd 
   

Årsplanen som legges frem for Kirkerådet i desember er en mer overordnet 
plan enn det som tidligere er lagt frem for Kirkerådet til vedtak. Det utarbeides 
administrativt et mer detaljert planverk.  
 
Vedtak: 
Saken drøftet 

 
KR-AU 19/18 Valgmenigheter 
 

Det foreslås i kirkeordningen § 9 siste ledd at «Kirkemøtet fastsetter også 
særskilt ordning for valgmenigheter». Dersom dette blir vedtatt gjøres 
ordningen permanent.  I sak til Kirkerådet i desember (63/18) fremmes et 
forslag om at sak om valgmenigheter kun innbefatter valgmenigheter slik det 
er beskrevet i KM 9/05, og at de prinsipper som ble vedtatt legges til grunn når 
forsøksordningen opphører. Det betyr at denne saken ikke vil omfatte f.eks 
innvandrermenigheter, heller ikke eventuelle nye kategorialmenigheter. Det 
siste synes heller ikke aktuelt i nåværende situasjon.  
 
 
Vedtak: 
KR-AU støtter den innretningen saken nå har fått. 

 
 
KR-AU 20/18 Melding om Opplysningsvesenets fond 
 

Det er ventet at Stortinget vil legge frem en melding om OVF våren 2019.  
 
Vedtak: 
Saken drøftet 
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KR-AU 21/18 Bispeboliger 
 

 
Vedtak: 
Saken drøftet 

 
 
KR-AU 22/18 Helhetlig menighetsplan  
 

Kirkemøtet har vedtatt Plan for trosopplæring, Plan for diakoni og Plan for 
kirkemusikk. Disse planene er retningsgivende for lokale planer som skal 
vedtas av menighetsrådet. Vi vet at planarbeidet i menighetene er krevende, 
både mht tid og ressurser. Det ble for en del år tilbake utarbeidet et forslag til 
en helhetlig menighetsplan, denne er inntatt i Håndbok for menighetsråd og 
Kirkelig fellesråd. Det ble her gjort et forsøk på å hjelpe menighetsrådene til en 
helhetstenking i sitt planarbeid.  
 
Vedtak: 
KR-AU støtter at en utsetter behandling av ny plan for diakoni. 
KR-AU ber administrasjonen arbeide med hvordan sektorplaner for de 
forskjellige fagområdene kan danne grunnlag for helhetlig menighetsplan 
lokalt. 
 

KR-AU 23/18 Møteplan KR-AU 2019 
 

Vedtak: 
KR AU fastsetter følgende møteplan for 2019: 
6. mars kl 14-16 
24. april kl 12-14 
12. juni kl 14-16 
 
18. september kl 14-16 
23. oktober kl 14-16 
4. desember kl 12-14 
 
 
  

  


