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Konstituering 
 
Møtet ble ledet av Kristin Gunleiksrud Raaum, og som vanlig fulgte ordningen 
med en saksordfører for hver sak. Under åpningen av møtet hadde Kirkerådets 
leder og direktør hvert sitt innlegg om Kirkerådets og dets sekretariats arbeid og 
rolle. Kirkerådets leder løftet i sitt innlegg ønske om opprettelse av et utvalg som 
skal se på folkevalgtrollen i forbindelse med at det er 100 år siden Lov om 
menighetsråd ble vedtatt. Denne saken følges opp av sekretariatet. 
 

Saksliste  

Sak  Sakstittel 
 
KR 73/20  Godkjenning av innkalling og saksliste  
  
KR 74/20  Orienteringssaker  

KR 74.1/20 Muntlig orientering fra KR, MKR, SKR, BM og UFUNG 
KR 74.2/20 Tildeling av diakonimidler 2020 
KR 74.3/20 Å være en sak - LHBT+, kirke, holdninger og 
arbeidsmiljø  
KR 74.4/20 Tildeling av BUT (barne, unge og trosopplæring)-
midler 2020 
KR 74.5/20 Tildeling av rekrutteringsmidler 2020 
KR 74.6/20 Høringssvar - Høring - Bedre velferdstjenester for barn 
og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud  
KR 74.7/20 Høringssvar – Høring NOU 2020:7 Verdier og ansvar 
KR 74,8/20 Høringssvar – Forslag til forskrift om forvaltning av 
kulturhistorisk verdifulle kirker 
 

 
KR 75/20 Referatsaker  

KR 75.1/20 Protokoll fra møte i Nådens fellesskap 11. august 2020  
KR 75.2/20 Referat fra møte i SMM-rådet 25. august 2020 
KR 75.3/20 Referat fra møte i SMM-rådet 22. september 2020  
KR 75.4/20 Protokoll fra møte i Teologisk nemnd 21. september 
2020 
KR 75.5/20 Protokoll fra møte i Komiteen for internasjonale 
spørsmål (KISP) 17. september 2020 
KR 75.6/20 Protokoll Kirkerådets arbeidsutvalg 7. september 2020 
KR 75.7/20 Protokoll Kirkerådets arbeidsutvalg 12. november 2020 
KR 75.8/20 Protokoll Kirkerådets arbeidsgiverutvalg (AGU) 7. september 
2020 
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KR 75.9/20 Protokoll Kirkerådets arbeidsgiverutvalg (AGU) 12. november 
2020 
KR 75.10/20 Protokoll fra Nemnd for Gudstjenesteliv (NFG) 29.-
30.10.2020 
KR 75.11/20 Protokoll fra Kirkerådets utvalg for ungdomsspørsmål 
12.11.2020 
KR 75.12/20 Foreløpig protokoll Mellomkirkelig råd 23.-24. 
november 2020 pr 01.12.20 
KR 75.13/20 Foreløpig protokoll Samisk kirkeråd 25.-26. november 
2020 
 

 
 

KR 76/20 Forlengelse av mandat LHBT-utvalg/oppfølging av FAFO rapporten  

KR 77/20  Årsplan 2021  
KR 78/20  Kirkemøtet 2020 – evaluering og oppfølging  

KR 79/20  Foreløpig saksliste og program for KM 2021  

KR 80/20 Mer himmel på en truet jord (KM-sak 2021)  

KR 81/20 Oppdatering av regler i tilknytning til trossamfunnslovens og 
kirkeordningens ikrafttredelse (oppfølging av sak KM 08/20 
vedtakspunkt ll)  

KR 82/20 Støtte til nomineringsgrupper som har medlemmer i Kirkemøtet 
(KM 2021)  

KR 83/20 Rapport og utkast til rekrutteringsstrategi (KM 2021)  

KR 84/20 Rekrutteringsstrategi for Den norske kirke  

KR 85/20 Digitaliseringsstrategi  

KR 86/20 Ekstraordinær støtte til økumeniske organisasjoner  

KR 87/20 Nærmere bestemmelser om oppnevning av medlem til 
Mellomkirkelig råd fra misjonsorganisasjonene  

 
KR 88/20 Tilkjenning av medlemskap (KM 2021)  

KR 89/20 Særskilte reglar for digital førehandsstemming  
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KR 90/20 Ikrafttredelse av regelverk fastsatt av Kirkemøtet:  

• Regler om ordning for valgmenigheter 
• Regler for ungdomsdemokrati i Den norske kirke 

KR 91/20 Budsjett 2021 
KR 92/20 Oppnevning av medlemmer til Bibelselskapets representantskap 

2021-2023   

KR 93/20 Oppnevning til Norges Kristne Råds rådsmøte 2021-2023  

KR 94/20 Oppnevning av Evalueringsnemnd  

KR 95/20 Oppnevning av Medlemmer til KAs landsråd  

 

KR 73/20 Godkjenning av innkalling og 
saksliste 
Det var ingen merknader til innkallingen. Til sakslisten ble det påpekt en feil 
knyttet til at en nyopplasting av et dokument førte til tapte notater i eMeetings. 
Karl Johan Kirkebø foreslo at en sak om bruk av Wizz Air føres til sakslisten 
og behandles i løpet av møtet. 

Vedtatt. Saken er inntatt i sakslisten som KR 96/20 Ikke bruk Wizz Air. 

 
Ellers var det ingen merknader til sakslisten. 

 

KR 74/20 Orienteringssaker 
KR 74.1/20  Muntlig orientering ved KR, MKR, SKR, BM og UKM 

Kirkerådet ved direktør: 

• Enighet om statsbudsjettet uten kutt til Den norske kirke. I forkant var det 
Youtube-møte med alle KM-medlemmer (for første gang) med informasjon om 
saken og oppfordring til engasjement. Alle partiprogrammer gjennomgås med 
sikte på å bidra til at kirke og religion er en integrert del av disse. 

• Forskrifter og rundskriv om kirkebygg må endres når trossamfunnsloven erstatter 
kirkeloven. Da forsvinner viktige regler om forbud om bygging nærmere en kirke 
med 60 meter og biskopenes innsigelsesrett i forhold til kirkebyggets omgivelser. 
Det arbeides for å sikre disse bestemmelsene videre. 
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• I november ble det sendt e-brev til alle tilhørige i forbindelse fordi 
tilhørigordningen opphører og disse slettes fra nyttår. Om lag 1 750 henvendelser 
i etterkant av dette. 2 200 har bedt om å få informasjon om trosopplæring for sine 
barn, og det har vært økning i inn- og utmeldelser. Har også funnet om lag 5 000 
dåp som ikke er registrert i medlemsregisteret grunnet manglende 
toveisintegrasjon mot det nasjonale medlemsregisteret. Det jobbes videre med å 
avdekke feilkilder. Årsakene er en kombinasjon av komplisert regelverk, 
manglende oppfølging og tekniske feil. 

• Barne- og familiedepartementet bevilget 2,5 millioner til digitale produksjoner i 
advent, og sekretariatet la til 3,5 millioner. 6 millioner er delt ut til tiltak landet 
over. 

• Kirkemøtet i 2019 vedtok del en av sak om fordelingsnøkler 
(menighetsprestetjeneste). Del to var planlagt til KM i 2021. Del to handler om 
ulike ting (fengsels-og studentprestetjeneste, samisk kirkeliv, døvekirken, 
storbysatsing, tilskudd til trosopplæring og diakoni mm). For flere av disse er 
organisering like viktig som fordelingsnøkler. Tilskudd til trosopplæring bør 
avvente utvalget som utreder trosopplæringen. Det jobbes derfor etter et spor der 
de ulike delene av dette kommer til behandling når de er ferdig utredet. Saken 
kommer derfor ikke til KM 2021. 

Mellomkirkelig råd ved leder  

• Mellomkirkelig råd hadde sitt første møte digitalt i november. Det er 
krevende å gjøre konstituering og første møte digitalt, men det gikk. 
Nestleder er Kjetil Drangsholt, og Oddny Miljeteig er 
arbeidsutvalgsmedlem. 

• Økonomien til de økumeniske organisasjonene er svak, som følge av at 
mange kirkers økonomier lider under pandemien. 

• Har oppnevnt medlemmer til en rekke utvalg og forum, og revidert planen 
for pastoral- og solidaritetsbesøk i forbindelse med pandemien. 

Samisk kirkeråd ved leder 

• Samisk kirkeråd har hatt sitt første møte digitalt i november. Oddvin Leine 
Bientie er nestleder, og Margareth Ranberg er arbeidsutvalgsmedlem. 
Rådet ble nominert i juni 2019, så de har ventet lenge på å få trå til. 

• Samisk konfirmantleir er landsdekkende, og et supplement for 
konfirmasjonsopplæringen til lokalmenighetene som et minimumstilbud 
av samisk trosopplæring, men det har vært stort press og flere 
påmeldinger enn det finnes plasser de siste årene. Rådet ønsker at ingen 
skal avvises til dette tiltaket. 

• Rådet drøftet en sak om urfolkskompetanse i kirkelige råd og utvalg, og 
mener at en ved forberedelse av slike saker må rådføre seg med Samisk 
kirkeråds sekretariat om hva som er passende urfolkskompetanse. 

• Samisk kirkeråd har sendt brev til samtlige biskoper med oppfordring til å 
innarbeide samiske elementer ved justert ordning av hovedgudstjenestene. 
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• På møtet deltok representanter fra Sannhets- og forsoningskomiteen. De 
ønsket forslag til tiltak for videre forsoning, og hadde et ønske om 
fokusintervjuer med medlemmer av Samisk kirkeråd. 

Utvalg for ungdomsspørsmål ved nestleder  

• UKM på Hell ble arrangert i oktober 
• Behandlet saker om debattklima, ung frivillighet, krysskulturelle barn og 

unge, alkohol og rus og kirkens kulturarvstrategi. 
• Fokussaken for UKM neste år er «radikal teologi». 
• Nora Antonsen er ny leder av Ufung. 

Bispemøtet ved preses 

• Bispemøtet har hatt et fysisk møte etter Kirkemøtet i oktober, og et digitalt 
møte i november.  

• Elise Sandnes er tilsatt som ny generalsekretær. 
• Bispemøtet i oktober brukte mye tid på å drøfte ordinasjon og 

kollegasamarbeid for å få god oversikt over hva problemene egentlig består 
i. 

• Hadde også en større sak der kristensionisme ble drøftet, både på grunn av 
ideologien som gjør seg gjeldende og i forholdet til kirker i Midt-Østen.  

• Fremover vil Bispemøtet også jobbe videre med kirkens forhold til 
jødedommen. 

• På bestilling fra Kirkerådet har Bispemøtet laget en veileder om 
konfirmasjonstidens teologi, og gjennomgått planer for etter- og 
videreutdanningstema for neste år, og minst ett av disse har spesiell 
relevans for samisk kirkeliv. 

• Bispemøtet behandlet også liturgisaker knyttet til påsketiden, og ser frem 
til videre drøfting om hvordan liturgisaker skal behandles i fremtiden. 

 
KR 74.2/20 Tildeling av diakonimidler 2020 
KR 74.3/20 Å være en sak - LHBT+, kirke, holdninger og arbeidsmiljø  
KR 74.4/20 Tildeling av BUT (barne, unge og trosopplæring)-midler 2020 
KR 74.5/20 Tildeling av rekrutteringsmidler 2020 
KR 74.6/20 Høringssvar - Høring - Bedre velferdstjenester for barn og  
unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud  
KR 74.7/20 Høringssvar – Høring NOU 2020:7 Verdier og ansvar 
KR 74.8/20 Høringssvar – forslag til forskrift om forvaltning av kulturhistorisk 
verdifulle kirker 

KR 74/20 Vedtak 

Kirkerådet tar sakene til orientering. 
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Enstemmig vedtatt. 

 

KR 75/20 Referatsaker 
KR 75.1/20 Protokoll fra møte i Nådens fellesskap 11. august 2020  
KR 75.2/20 Referat fra møte i SMM-rådet 25. august 2020 
KR 75.3/20 Referat fra møte i SMM-rådet 22. september 2020  
KR 75.4/20 Protokoll fra møte i Teologisk nemnd 21. september 2020 
KR 75.5/20 Protokoll fra møte i Komiteen for internasjonale spørsmål (KISP) 17. 
september 2020 
KR 75.6/20 Protokoll Kirkerådets arbeidsutvalg 7. september 2020 
KR 75.7/20 Protokoll Kirkerådets arbeidsutvalg 12. november 2020 
KR 75.8/20 Protokoll Kirkerådets arbeidsgiverutvalg (AGU) 7. september 2020 
KR 75.9/20 Protokoll Kirkerådets arbeidsgiverutvalg (AGU) 12. november 2020 
KR 75.10/20 Protokoll fra Nemnd for Gudstjenesteliv (NFG) 29.-30.10.2020 
KR 75.11/20 Protokoll Kirkerådets utvalg for ungdomsspørsmål 12.11.2020 
KR 75.12/20 Foreløpig protokoll MKR 23.-24. november 2020 
KR 75.13/20 Foreløpig protokoll SKR 25.-26. november 2020  
 

KR 75/20 Vedtak 

Kirkerådet tar referatsakene til orientering. 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 76/20 LHBT-Utvalget 

Sammendrag 

Kirkerådet oppnevnte i sak 49/18 et LHBT-utvalg med funksjonsperiode 2018 - 
2020 
 

KR 76/20 Forslag til vedtak: 
LHBT-utvalgets funksjonsperiode forlenges til 31.12.2021. Kirkerådet ber 
utvalget utarbeide relevante tiltak til oppfølging av Arbeidslivsrapporten «Å være 
en sak: LHBT+: holdninger og arbeidsmiljø i kirken. 
 

KR 76/20 Vedtak: 
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LHBT-utvalgets funksjonsperiode forlenges til 31.12.2021. Kirkerådet ber 
utvalget utarbeide relevante tiltak til oppfølging av Arbeidslivsrapporten «Å være 
en sak: LHBT+: holdninger og arbeidsmiljø i kirken. 

Vedtatt med 16 mot én stemme. 

 

KR 77/20 Årsplan for de sentralkirkelige råd 
2021 

Sammendrag 

Saken inneholder to ulike deler. Det ene er godkjenning av årsplan, og det andre 
er virksomhetens overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Det legges 
frem en detaljert årsplan på overordnet nivå til vedtak. Hovedinnholdet er å 
videreføre satsingen på dåp og digitalsatsing/kirke på nett. Digitalisering er 
behandlet som egen sak i Kirkerådsmøtet i september og er omtalt både i 
budsjettsaken i dette møtet, og et forslag til en digitaliseringsstrategi er fremmet 
som egen sak. Plandokumentet viser også hvordan sekretariatet følger opp de 
fem fokusområdene Kirkerådet besluttet i juni 2020; rekruttering, diakoni, 
frivillighet, kirken i det flerkulturelle samfunn og gravferd. 
Mål- og resultatindikatorene har tidligere være en del av denne saken, men ble i 
2018 vedtatt for 2019 – 2021 som en oppfølging av Kirkemøtets visjonsvedtak og 
de strategiske satsingsområdene som ligger der. Dette vedtakspunktet binder alle 
enhetene i rettssubjektet, og vil bli fulgt opp i årsrapporter og styringsdialog. 
ROS-analysene er et virkemiddel til å ha kontroll på risiko. Bevissthet om risiko 
øker evnen til å unngå uønskede hendelser på ulike områder. Risikostyring er 
også et egnet virkemiddel til å bestemme fart og retning på prosjekter og 
satsinger for å lykkes med å nå mål. Ambisjonen er å utvikle ROS-analysen til å 
bli ledelsens verktøy for risikovurderinger integrert i plan- og budsjettarbeidet. 
Det er 
en sterk indre sammenheng mellom ROS-analyser, plan og budsjett. ROS er 
bevissthet på hvor både risiko og muligheter ligger. En god årsplan vil da være et 
uttrykk for hvordan virksomheten forholder seg til risikobildet og inneholder 
tiltak for å nå mål og håndtere risiko. Budsjettet viser hvordan ressursene er 
fordelt for å nå de samme målene. 

KR 77/20 Forslag til vedtak: 

1. Kirkerådet godkjenner vedlagte årsplan for 2021. 
2. Kirkerådet tar ROS-analysen til orientering. 
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Saksbehandling 

Karl Johan Kirkebø fremmet følgende to forslag: 
1. Nytt vedtakspunkt 2: Det legges fram en samlet oversikt over alle kampanjer 
osv med formål, målsetning, innhold, tid og budsjett til kirkerådsmøte i januar. 

Enstemmig vedtatt. 

2. Det legges til et tiltak om å bidra til å etablere regionale kirkelige 
kultursentre 

Vedtatt med 15 mot 2 stemmer. 

 

KR 77/20 Vedtak: 

1. Kirkerådet godkjenner vedlagte årsplan for 2021 med tillegget som fremkom i 
møtet. 
2. Det legges fram en samlet oversikt over alle kampanjer osv med formål, 
målsetning, innhold, tid og budsjett til kirkerådsmøte i januar. 
3. Kirkerådet tar ROS-analysen til orientering. 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 78/20 KM 2020 – Evaluering og oppfølging  

Sammendrag 

Kirkemøtet 2020 ble avviklet i Trondheim 8. – 11. oktober. På grunn av 
koronapandemien var det utsatt fra april. Kirkemøtet fikk seg forelagt 19 saker til 
behandling. Alle saker ble på grunn av pandemien kun behandlet i plenum. 
Under konstitueringen ble sak KM 14/20 vedtatt trukket fra sakslisten. 
 
Evalueringen viser at ut fra de rådende forhold ble Kirkemøtet gjennomført på en 
god måte.  
 

KR 78/20 Forslag til vedtak 

Kirkerådet tar evalueringen av Kirkemøtet 2020 og oppfølging av Kirkemøtets 
vedtak til orientering. 
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KR 78/20  Vedtak 

Kirkerådet tar evalueringen av Kirkemøtet 2020 og oppfølging av Kirkemøtets 
vedtak til orientering. 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 79/20 Foreløpig saksliste og program for 
KM 2021 

Sammendrag 

Kirkemøtet 2021 avholdes 14. – 19. april 2021 på Scandic Hotel Nidelven. I 
henhold til Kirkemøtes forretningsorden § 2-3 er det det Kirkerådet som 
forbereder og tilrettelegger saker som skal behandles. Kirkerådet har det 
praktiske ansvar for ytre opplegg og gjennomføring av møtet. 
Det er meldt 19 saker til Kirkemøtet 2021, hvorav 16 skal komitebehandles.  
Kirkerådet arbeider med en løsning slik at det skal være mulig med komitémøter 
om ikke koronasituasjonen endrer seg vesentlig. Noen komiteer må ha sine møter 
utenfor hotellet. 
 

KR 79/20 Forslag til vedtak 

1. Kirkerådet vedtar følgende foreløpige saksliste for Kirkemøtet 2021: 
KM 01/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
KM 02/21 Rapport fra Den norske kirkes Kontrollutvalg 
KM 03/21 Orienteringssaker 
KM 04/21 Kirkelig kulturarvstrategi 
KM 05/21 Strategiplan 2021-2025 
KM 06/21 Konfirmasjonstidenes gudstjenester 
KM 07/21 Kirkemøtets fordeling av midler 2022 og budsjett 2021 
KM 08/21 Den norske kirkes globale oppdrag 
KM 09/21 Kirkevalget – overordnede problemstillinger 
KM 10/21 Endringer i kirkeordningen og enkelte andre regelverk 
KM 11/21 Helhetlig menighetsplan 
KM 12/21 Kontrollutvalgets melding til Kirkemøtet 
KM 13/21 Langtidsutleie av kirkebygg 
KM 14/21 Mer himmel på en truet jord – kirkens arbeid med klima og 
miljø 
KM 15/21 Fjernmøter og skriftlig saksbehandling i kirkelige rådsorganer 
KM 16/21 Rekrutteringsstrategi 
KM 17/21 Kvalifikasjonskrav kirkelige stillinger 
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KM 18/21 Støtte til nomineringsgrupper som har medlemmer i 
Kirkemøtet 
KM 19/21 Tilkjenning av medlemskap 
 

2. Kirkerådet ber om at det arbeides videre med planlegging av Kirkemøtet 
2021 ut fra de føringer som ble gitt i møtet.  
 

KR 79/20 Vedtak 

1. Kirkerådet vedtar følgende foreløpige saksliste for Kirkemøtet 2021: 
KM 01/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
KM 02/21 Rapport fra Den norske kirkes Kontrollutvalg 
KM 03/21 Orienteringssaker 
KM 04/21 Kirkelig kulturarvstrategi 
KM 05/21 Strategiplan 2021-2025 
KM 06/21 Konfirmasjonstidenes gudstjenester 
KM 07/21 Kirkemøtets fordeling av midler 2022 og budsjett 2021 
KM 08/21 Den norske kirkes globale oppdrag 
KM 09/21 Kirkevalget – overordnede problemstillinger 
KM 10/21 Endringer i kirkeordningen og enkelte andre regelverk 
KM 11/21 Helhetlig menighetsplan 
KM 12/21 Kontrollutvalgets melding til Kirkemøtet 
KM 13/21 Langtidsutleie av kirkebygg 
KM 14/21 Mer himmel på en truet jord – kirkens arbeid med klima og 
miljø 
KM 15/21 Fjernmøter og skriftlig saksbehandling i kirkelige rådsorganer 
KM 16/21 Rekrutteringsstrategi 
KM 17/21 Kvalifikasjonskrav kirkelige stillinger 
KM 18/21 Støtte til nomineringsgrupper som har medlemmer i 
Kirkemøtet 
KM 19/21 Tilkjenning av medlemskap 
 

2. Kirkerådet ber om at det arbeides videre med planlegging av Kirkemøtet 
2021 ut fra de føringer som ble gitt i møtet.  

Enstemmig vedtatt 
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KR 80/20 Mer himmel på en truet jord- Den 
norske kirkes arbeid med klima, miljø og 
bærekraft mot 2030 (KM 2021) 

Sammendrag 

Kirkemøtet 2017 ba i sak KM 16/17 om at det forberedes en sak om fremdrift og 
måloppnåelse på kirkens arbeid med klima og miljø til Kirkemøtet i 2021. Denne 
saken presenteres status for arbeidet og føringer for veien videre. 
Klimafotavtrykksanalyse for 2017, som viser at Den norske kirke ikke har 
redusert sine utslipp fra 2012 til 2017, er et viktig bakgrunnsdokument for del to 
av saken. Saken har fire deler: En del om teologi og tenkning knyttet til klima og 
miljø, en del om hvordan Den norske kirke skal redusere sine utslipp, en del om 
kirkens samfunnsansvar og påvirkningsmuligheter, og en om å utfordre 
enkeltmennesker til erkjennelse, omvendelse og endret atferd. 
 
KR 80/19 Forslag til vedtak 
Menneskers handlinger truer livet på jorden. Kirken er kalt til omsorg for alt det skapte. 
Derfor vil Kirkemøtet:  
 

• Styrke den teologiske bevisstheten om klima, miljø og bærekraft  
- Aktualisere forvalteransvaret i møte med dagens klima- og miljøutfordringer i 

kirkens forkynnelse og diakoni  
- Styrke kompetansen blant ansatte om kirkens bidrag til å nå bærekraftsmålene og 

ta i bruk Bispemøtets klimadokument (tittel) (det skal være ferdig til KM og gi en 
teologisk begrunnelse for saken) 

- Styrke den interreligiøse dialogen om klima og miljø  
 

• Redusere Den norske kirkes egne utslipp og miljøbelastning gjennom å:  
- Kutte klimautslipp fra reisevirksomhet med 53 % innen 2030  
- Prioritere bærekraft og utslippsreduksjoner i forvaltning av kirkebygg, og 

vektlegge klimafotavtrykk ved nye kirkebygg  
- Stille krav om bærekraft ved innkjøp og anskaffelser og kapitalforvaltning 
- Utvikle en arbeidsgiverpolitikk som fremmer bærekraft  
- Bruke egen kapital til å fremme bærekraft  
- Gjøre Den norske kirke klimanøytral fra 2030 ved at virksomheten kompenserer 

for sine utslipp  
 

• Påvirke politikk og handlingsmønster. Herunder:  
- Være en pådriver for at det norske samfunnet oppfyller forpliktelsene som ligger i 

Parisavtalen og bærekraftsmålene  
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- Oppmuntre myndigheten til å ta grep som bidrar til at enkeltpersoner kan endre 
sin livstil i bærekraftig retning. 

- Øke bevisstheten om og vern av biologisk mangfold, både i eget arbeid og politisk 
påvirkningsarbeid   

- I nært samarbeid med Kirkens Nødhjelp, Det lutherske verdensforbund, Kirkens 
verdesråd, Act Alliance og SMM-misjonsorganisasjonene,  ha særlig 
oppmerksomhet på internasjonalt samarbeid og solidaritet og vise hvordan lokalt 
og globalt engasjement henger sammen. 

- Inkludere urfolks kunnskap og erfaringer om naturvern i sårbare områder  
 

• Utfordre til erkjennelse, omvendelse og endret atferd i møte med et truet 
skaperverk  

- Tilby bibelstudier og samtalegrupper om teologiske perspektiver på klima og 
miljø  

- Stimulere til handlingsalternativer, slik som gjenbruk, bytte- og utlånsordninger 
og klimavennlige arrangementer i lokalsamfunnet  

- Vise hvordan kristen tro og håp kan oppmuntre den enkelte til radikale endringer 
av forbruksmønster. (kan også stå under det første punktet) 

 

Saksbehandling 

Rolf Steffensen fremmet følgende endringsforslag til nytt strekpunkt i tredje 
kulepunkt:  
Ha en særlig oppmerksomhet rettet mot miljø- og klimatiltak som 
uforholdsmessig rammer samers og andre urfolks tradisjonelle livsgrunnlag.  

Forslaget ble trukket til fordel for samordnet endringsforslag. 

 
Tove Karoline Knutsen fremmet følgende endringsforslag: 
Endrer «rammer» med «griper inn i»: 
- Være særlig oppmerksom på at arbeidet med det grønne skiftet ikke 
uforholdsmessig griper inn i urfolks og andre sårbare gruppers liv. 

Forslaget ble trukket til fordel for samordnet endringsforslag. 

 
Sara Ellen Anne Eira fremmet følgende endringsforslag: 
Sist strekpunkt 3 kulepunkt: endre naturvern til bruk av natur (i stedet for «om  
naturvern») 

Enstemmig vedtatt. 
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Thomas Tinglum fremmet følgende endringsforslag: 
De to siste blir for ulik formulering i forhold til de andre – kan det gjøres noe 
med det – mangler adresse. 

Ikke realitetsbehandlet. 

 
Olav Fykse Tveit fremmet følgende endringsforslag: 
Klima og miljøtiltak må planlegges og gjennomføres ut fra en helhetlig 
vurdering av hvordan bærekraftsmålene skal gjennomføres, med særlig hensyn 
til sårbare grupper, og legge vekt på sammenhengen mellom lokale og globale 
perspektiv. 

Forslaget ble trukket til fordel for samordnet endringsforslag. 

 
Samordnet endringsforslag: 

Være særlig oppmerksom på at arbeidet med det grønne skiftet ikke 
uforholdsmessig griper inn i og rammer samers og andre urfolks livsgrunnlag. 

Enstemmig vedtatt. 

 
Kristin Gunleiksrud Raaum fremmet følgende alternative forslag til 
vedtak: 

Saken bearbeides og fremmes på nytt til januarmøtet. 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 80/19 Vedtak 
Saken bearbeides og fremmes på nytt til januarmøtet. 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 81/20 Oppdatering av regler i tilknytning 
til opphevelsen av kirkeloven og 
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ikrafttredelsen av trossamfunnsloven og 
kirkeordningen 
 

Sammendrag 

Saken handler om forslag til mindre endringer i regelverk gitt av Kirkemøtet og 
Kirkerådet, og tilpasninger av departementets bestemmelser om kirkelig 
inndeling. 
Bakgrunnen for saken er behovet for å oppdatere det kirkelige regelverket når 
kirkeloven oppheves og erstattes av kirkeordningen og trossamfunnsloven fra 
1.januar 2021.  
Forslagene innebærer ikke innholdsmessige endringer ut over det som følger av 
kirkeordningen selv. I all hovedsak er endringene av teknisk karakter. De fleste 
endringene består i å oppdatere henvisninger til annet regelverk samt å tilpasse 
ordlyden i de ulike regelverk til oppbyggingen av og innholdet i kirkeordningen.  
Det foreslås samtidig at direktøren med henblikk på overgangsbestemmelser gis 
fullmakter vedrørende utformingen av § 18 fjerde ledd i kirkeordningen samt 
saksbehandlingsregler i én type kirkebyggsaker. I begge tilfeller er det behov for 
oppdateringer før årsskiftet, men disse kan ikke vedtas før staten har gitt nye 
forskrifter og rundskriv. 
 
 

KR 81/20 Forslag til vedtak: 
 
Kirkerådet anbefales å treffe følgende vedtak: 
 

I   
 
Det gjøres følgende endringer i regelverket nevnt nedenfor: 
 
Forskrifter: 
1. Regler for Den norske kirkes klagenemnd (forskrift 11. april 2016 nr. 1765 om 
regler for Den norske kirkes klagenemnd) 
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I medhold av lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn 
(trossamfunnsloven) § 12 annet ledd og kirkeordning for Den norske kirke av 30. 
mars 2019 § 33 tredje ledd samt forskrift 11. april 2016 nr. 1765 om regler for Den 
norske kirkes klagenemnd § 5 gjøres følgende endringer: 
 

§ 1 skal lyde: 
§ 1. Valg og sammensetning   
Den norske kirkes klagenemnd (heretter klagenemnda) velges og 
sammensettes slik som bestemt i kirkeordningen § 32.  
Medlemskap i Den norske kirke er et vilkår for å være medlem eller 
varamedlem av klagenemnda, jf. kirkeordningen § 40 første ledd. 

 
§ 2 skal lyde: 
§ 2. Klagenemdas oppgaver   
Klagenemda utfører de oppgaver den er gitt i og i medhold av 
kirkeordningen § 33.  
 
§ 3 første ledd skal lyde: 
Forvaltningsloven og offentleglova gjelder for klagenemndas arbeid, jf. 
kirkeordningen § 42 første og tredje ledd. 

 
§ 4 tredje ledd skal lyde: 
Ved spørsmålet om ugildhet for den som utfører sekretariatsfunksjoner for 
klagenemnda, gjelder kirkeordningen § 42 tredje ledd. 

 
2. Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister (forskrift 16. april 2018 nr. 
581 om Den norske kirkes medlemsregister) 
 
I medhold av lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn 
(trossamfunnsloven) § 17 tredje ledd og forskrift 16. april 2018 nr. 581 om Den 
norske kirkes medlemsregister § 14 gjøres følgende endringer: 
 

§ 1 bokstav a) og b) skal lyde: 
a)  tilrettelegge for bruk av medlemsregisteret i prestens arbeid etter 
tjenesteordning for menighetsprester og i forbindelse med tiltak for å 
ivareta de kirkelige organers ansvar etter kirkeordningen, herunder ved 
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innkalling til menighetsmøter, tilbud om kirkelig opplæring eller diakonale 
tiltak, innsamlingsarbeid og barne- og ungdomsarbeid, 
b)  bidra til forsvarlig forvaltning og oppfølging av medlemskap i Den 
norske kirke, herunder sikre riktig grunnlag for kirkelig manntall og 
offentlige myndigheters kontroll etter trossamfunnsloven og 
 
§ 4 tredje ledd skal lyde: 
Sentral og lokal behandlingsansvarlig plikter å sørge for at bestemmelsene 
i denne forskriften og regler gitt i og i medhold av personopplysningsloven 
med personvernforordningen blir fulgt. 

 
§ 5 første og annet ledd skal lyde: 
Sentral behandlingsansvarlig skal sørge for at det føres register over 
personer som i samsvar med kirkeordningen § 4 er medlem av eller anses 
å høre inn under Den norske kirke, jf. kirkeordningen § 5 første ledd. 
Opplysninger om personer som blir døpt, konfirmert, vigslet til ekteskap 
og jordfestet ved prest i Den norske kirke, skal inntas i medlemsregisteret, 
jf. kirkeordningen § 5 annet ledd. 

  
§ 9 tredje ledd bokstav d) skal lyde: 
utlevere opplysninger til bruk i offentlige myndigheters fastsetting av sats 
for beregning av statstilskudd og kontroll av lister med fødselsnummer 
etter trossamfunnsloven.  
 

3. Regler for bruk av kirken (forskrift 14. april 2015 nr. 1440 om regler for bruk 
av kirken)  
 
I medhold av lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn 
(trossamfunnsloven) § 15 første ledd annet punktum og kirkeordning for Den 
norske kirke av 30. mars 2019 § 22 tredje ledd samt forskrift 14. april 2015 nr. 
1440 om regler for bruk av kirkene § 21 gjøres følgende endringer: 
 

§ 3 bokstav a og f skal lyde: 
a. Kirke: Kirke i henhold til kirkeordningen § 19 første ledd. Dette er kirke 
eller kapell som er godkjent av Kongen eller departementet, som er kirke 
fra gammelt av eller som etter 1. januar 2021 er godkjent som kirke av 
Kirkerådet i medhold av kirkeordningen § 23 fjerde ledd.    
f.  Utlån: Dette kan skje både med og uten betaling, jf. § 11 og 
kirkeordningen § 22. 
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§ 11 skal lyde: 
Innenfor de rammer som er satt i kirkeordningen § 22, kan kirkelig 
fellesråd kreve betaling for bruk av kirken etter nærmere regler godkjent 
av bispedømmerådet. 

 
4. Regler for liturgisk inventar og utstyr av 14. april 2015 (skal meldes inn som 
forskrift) 
 
I medhold av lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn 
(trossamfunnsloven) § 15 første ledd annet punktum og kirkeordning for Den 
norske kirke av 30. mars 2019 § 28 annet ledd bokstav d) samt Kirkemøtets 
delegasjonsvedtak av 9. oktober 2020 gjøres følgende endringer: 
 

§ 2 nummer 1 skal lyde: 
Kirker i henhold til kirkeordningen § 19 første ledd. Dette er kirker og 
kapell som er godkjent av Kongen eller departementet, som er kirke fra 
gammelt av eller som etter 1. januar 2021 er godkjent som kirke av 
Kirkerådet i medhold av kirkeordningen § 23 fjerde ledd.    

 
§ 26 første punktum skal lyde: 
Inventar og utstyr må ikke fjernes eller avhendes uten samtykke fra 
biskopen, jf. kirkeordningen § 20 fjerde ledd.  
 
§ 28 skal lyde: 
Ved restaurering og ombygging, jf. kirkeordningen § 23 femte ledd, skal 
det tas tilbørlig hensyn til de kulturhistoriske verdier som kirkebygget og 
dets inventar og utstyr representerer. 

 
5. Regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet 
(kirkevalgreglene) (forskrift 16. april 2018 nr. 584 om regler for valg av 
menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet (kirkevalgreglene)) 
 
I medhold av lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn 
(trossamfunnsloven) § 12 annet ledd og kirkeordning for Den norske kirke av 30. 
mars 2019 §§ 7 tredje ledd og 9 første ledd samt forskrift 16. april 2018 nr. 584 
om regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet 
(kirkevalgreglene) § 17-3 første ledd gjøres følgende endringer: 
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§ 2-1 annet ledd skal lyde: 
Etter søknad fra et medlem kan biskopen etter kirkeordningen § 6 annet 
ledd samtykke i at medlemmet får sin tilknytning overført til et annet 
sokn enn det vedkommende er bosatt i. Medlemmet har da stemmerett i 
det sokn vedkommende har fått overført sin tilknytning til, jf. 
kirkeordningen § 7 første ledd. 
 

6. Regler for valg av kirkelig fellesråd (forskrift 15. november 1996 nr. 1449 om 
regler for valg av kirkelig fellesråd) 
 
I medhold av lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn 
(trossamfunnsloven) § 12 annet ledd og kirkeordning for Den norske kirke av 30. 
mars 2019 § 15 femte ledd samt forskrift 15. november 1996 nr. 1449 om regler 
for valg av kirkelig fellesråd vedtakspunkt 3 gjøres følgende endringer: 
 

§ 1 første ledd første punktum skal lyde: 
Valg av menighetsrådsmedlemmer til kirkelig fellesråd avholdes av det 
enkelte menighetsråd i samsvar med bestemmelsene i kirkeordningen § 15 
første ledd bokstav a) og tredje og fjerde ledd, innen den dato som kirkelig 
fellesråd bestemmer. 
 
§ 5 første punktum skal lyde: 
Kirkelig fellesråd anmoder kommunen om å foreta valg av kommunal 
representant og vararepresentant til kirkelig fellesråd i henhold 
til kirkeordningen § 15 annet ledd. 
 
§ 6 skal lyde: 
Kirkelig fellesråd sender melding til biskopen om hvem som er valgt inn i 
fellesrådet med anmodning om at biskopen oppnevner en geistlig 
representant og vararepresentant, om mulig en av hvert kjønn, til kirkelig 
fellesråd i henhold til kirkeordningen § 15 første ledd bokstav b). 

 
Vedtakspunkt 1a blir ny § 8 og skal lyde: 

Der hvor Kirkerådet i samsvar med kirkeordningen § 8 fjerde og femte 
ledd har foretatt tilpasninger i bestemmelsene om kirkelig fellesråd, kan 
valg foregå etter regler som er tilpasset særordningen. 
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7. Regler for valg av Kirkerådet (forskrift 1. april 2019 nr. 455 om regler for valg 
av kirkerådet) 
 
I medhold av lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn 
(trossamfunnsloven) § 12 annet ledd og kirkeordning for Den norske kirke av 30. 
mars 2019 § 29 tredje ledd samt forskrift 1. april 2019 nr. 455 om regler for valg 
av kirkerådet § 4-3 gjøres følgende endringer: 
 

§ 4-2 første ledd oppheves. Nåværende § 4-2 annet ledd og tredje ledd blir 
første og annet ledd.   

 
8. Regler om formene for menighetsmøtets virksomhet (forskrift 15. november 
1996 nr. 1453 om regler om formene for menighetsmøtets virksomhet) 
 
I medhold av lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn 
(trossamfunnsloven) § 12 annet ledd og kirkeordning for Den norske kirke av 30. 
mars 2019 § 13 tredje ledd samt forskrift 15. november 1996 nr. 1453 om regler 
om formene for menighetsmøtets virksomhet vedtakspunkt 3 gjøres følgende 
endringer: 
 

§ 4 første ledd skal lyde: 
Menighetsmøtet kan ikke fatte vedtak etter kirkeordningen § 14 når en 
sak ikke er forberedt av menighetsrådet i henhold til kirkeordningen §§ 12 
sjette ledd. 

 
9. Forskrift om ordning for Saemien Åålmege (forskrift 14. april 2015 nr. 1441 om 
ordning for Saemien Åålmege) 
 
I medhold av lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn 
(trossamfunnsloven) § 12 annet ledd og kirkeordning for Den norske kirke av 30. 
mars 2019 § 3 femte ledd samt Kirkemøtets delegasjonsvedtak av 9. oktober 
2020 gjøres følgende endringer: 
  

§ 3 skal lyde: 
§ 3. Kirkelig betjening 

Den særskilte kirkelige betjening av sørsamer i og utenfor sørsamisk 
språkområde skjer ved presten for sørsamer, som leder prestetjenesten i 
området og sørger for nødvendig samordning med menighetsrådets 
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virksomhet, diakon, og eventuelle øvrige stillinger i rettssubjektet Den 
norske kirke med arbeidsoppgaver knyttet til sørsamisk kirkeliv. 

 
§ 7 annet ledd første punktum skal lyde: 
Bestemmelsene i kirkeordningen §§ 9 og 10 og regler for valg av 
menighetsråd fastsatt av Kirkemøtet gjelder så langt de passer.  
 
§ 8 første ledd skal lyde: 
Kirkeordningen §§ 12–14 om menighetsrådet og menighetsmøtet og § 17 
om kirkelig fellesråd gjelder så langt de passer. 
 
§ 8 tredje ledd fjerde punktum skal lyde: 

Nidaros bispedømmeråd tilsetter og har arbeidsgiveransvar for diakon, 
daglig leder og eventuelle øvrige stillinger i rettssubjektet Den norske 
kirke med arbeidsoppgaver knyttet til sørsamisk kirkeliv.  
 
§ 8 fjerde ledd skal lyde: 
Menighetsrådet gir uttalelse i forbindelse med tilsetting av personell i 
rettssubjektet Den norske kirke knyttet til kirkelig betjening av sørsamer, 
fremmer søknader om finansiering av tiltak og virksomhet innenfor 
sørsamisk kirkeliv og avgir for øvrig uttalelse når departement eller annen 
kirkelig myndighet ber om det, eller når menighetsrådet av eget tiltak 
ønsker å uttale seg.  
 
§ 9 første ledd skal lyde: 
Kirkeordningen §§ 11 og 16 og bestemmelsene om formene for 
menighetsrådets virksomhet gitt av Kirkemøtet, gjelder så langt de passer. 

 
§ 10 første punktum skal lyde: 
Kirkeordningen §§ 13 og 14 og regler om formene for menighetsmøtets 
virksomhet gitt av Kirkemøtet, gjelder tilsvarende så langt de passer.  

 
10. Forskrift om ordning for døvemenigheter (forskrift 15. april 2015 nr. 1442 om 
ordning for døvemenigheter) 

 
I medhold av lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn 
(trossamfunnsloven) § 12 annet ledd og kirkeordning for Den norske kirke av 30. 
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mars 2019 § 3 femte ledd samt forskrift 15. april 2015 nr. 1442 om ordning for 
døvemenigheter vedtakspunkt II gjøres følgende endringer: 
 

§ 4 første og annet punktum skal lyde: 
Tilsetting av døveprost, prester og annet personell i rettssubjektet Den 
norske kirke som er knyttet til den kirkelige betjening av døve, foretas av 
Oslo bispedømmeråd. For tilsetting gjelder regler om kvalifikasjonskrav 
for tilsetting som menighetsprest i Den norske kirke og personalreglement 
for Den norske kirke så langt de passer. 
 
§ 6 første ledd tredje punktum skal lyde: 
Kirkeordningens bestemmelser i §§ 9–14 om menighetsrådet og 
menighetsmøtet gjøres gjeldende så langt de passer. 
 

11. Regler om døvekirkelige organer (forskrift 12. september 2018 nr. 1334 om 
regler om døvekirkelige organer) 

  
I medhold av lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn 
(trossamfunnsloven) § 12 annet ledd og kirkeordning for Den norske kirke av 30. 
mars 2019 § 3 femte ledd samt forskrift 15. april 2015 nr. 1442 om ordning for 
døvemenigheter § 10 gjøres følgende endringer: 
 

§ 2 første ledd skal lyde: 
Bestemmelsene i kirkeordningen § 9 og kirkevalgreglene gjelder så langt 
de passer. 
 
§ 3 første ledd skal lyde: 
Bestemmelsene i kirkeordningen § 11 og regler 15. november 1996 nr. 1452 
om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet gjelder 
så langt de passer. 
 
§ 4 første punktum skal lyde: 
Bestemmelsene i kirkeordningen § 13 og regler 15. november 1996 nr. 
1453 om formene for menighetsmøtets virksomhet gjelder så langt de 
passer. 
 
§ 6 første ledd skal lyde: 
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Bestemmelsene i kirkeordningen § 16 og regler 15. november 1996 nr. 
1452 om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet 
gjelder så langt de passer. 

 
12. Statutter for Samisk kirkeråd av november 1992 (skal meldes inn som 
forskrift) 

 
I medhold av lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn 
(trossamfunnsloven) § 12 annet ledd og kirkeordning for Den norske kirke av 30. 
mars 2019 § 35 annet ledd samt Kirkemøtets delegasjonsvedtak av 9. oktober 
2020 gjøres følgende endringer: 
 

§ 1 første ledd annet punktum oppheves.  
 
Annet regelverk: 
 
13. Tjenesteordning for biskoper av 11. april 2016 
 
I medhold av kirkeordning for Den norske kirke av 30. mars 2019 § 39 fjerde ledd 
og Kirkemøtets delegasjonsvedtak av 9. oktober 2020 gjøres følgende endringer: 
 

§ 11 a første punktum skal lyde 
Når særlige grunner tilsier det, kan biskopen dispensere fra kravet om 
medlemskap i Den norske kirke for kirkelig tilsatte og ombud, jf. 
kirkeordningen § 40.  
 
§ 12 annet ledd første punktum skal lyde: 
Biskopen treffer vedtak i medhold av kirkeordningen § 39 tredje ledd om å 
frata prest i Den norske kirke retten til å utføre prestetjeneste i Den norske 
kirke dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet 
vesentlig brudd på ordinasjonsforpliktelsene. 

 
§ 13 første ledd skal lyde: 
Biskopen foretar vigsling av kirker som er godkjent av Kirkerådet. 

 
§ 27 skal lyde: 
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Biskopen skaffer til veie opplysninger og gir uttalelse i saker som 
forelegges av Kirkemøtet, Kirkerådet og andre kirkelige eller offentlige 
instanser. Biskopen kan av eget tiltak ta opp saker som gjelder forhold 
innen bispedømmet, Den norske kirke eller samfunnet ellers. 
 
§ 28 skal lyde: 
Biskopen utfører de gjøremål som til enhver tid er pålagt i medhold av lov. 

 
14. Tjenesteordning for proster av 11. april 2016 

 
I medhold av kirkeordning for Den norske kirke av 30. mars 2019 § 39 fjerde ledd 
og Kirkemøtets delegasjonsvedtak av 9. oktober 2020 gjøres følgende endringer: 

 
§ 8 annet punktum skal lyde: 
Prostens tjenestedistrikt utgjør et prosti med utstrekning fastsatt av 
bispedømmerådet. 

 
15. Personalreglement for Den norske kirke av 1. april 2019 

 
I medhold av personalreglement for Den norske kirke av 1. april 2019 § 28 gjøres 
følgende endringer: 
 

§ 3 første punktum skal lyde: 
Forvaltningsloven kommer til anvendelse som bestemt i kirkeordningen § 
42. 
 
§ 5 annet ledd bokstav g) skal lyde: 
g. eventuelt krav om medlemskap i Den norske kirke, jf. kirkeordningen § 
40 annet ledd, 

 
16. Kirkemøtets budsjettreglement av 12. april 2016 (fra budsjettåret 2021) 

 
Det gjøres følgende endringer: 
 

§ 1 første ledd første punktum skal lyde: 
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Budsjettreglementet gjelder for de midlene som Kirkemøtet disponerer og 
Kirkerådet fastsetter regnskap for, jf. kirkeordningen § 30 tredje ledd. 

 
17. Økonomiregelverk for rettssubjektet Den norske kirke av 6. oktober 2016 
I medhold av Kirkemøtets budsjettreglement av 12. april 2016 § 5 annet 
ledd og kirkeordning for Den norske kirke av 30. mars 2019 § 30 tredje ledd 
gjøres følgende endringer: 

 
§ 1 første ledd skal lyde:  

Den norske kirke er organisert med grunnlag i kirkeordningen og 
trossamfunnsloven. 

 

18.  Avgjørelsesmyndighet i saker om kirkelig inndeling  

I medhold av lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn 
(trossamfunnsloven) § 12 annet ledd og kirkeordning for Den norske kirke av 30. 
mars 2019 § 3 tredje og fjerde ledd, jf. § 44, samt Kirkemøtets delegasjonsvedtak 
av 9. oktober 2020 vedtas følgende ordning i slike saker: 

 
Avgjørelsesmyndighet i saker om kirkelig inndeling 
1. Innledning 
Kirkerådet har i medhold av trossamfunnsloven § 12 annet ledd og 
kirkeordningen § 3 tredje og fjerde ledd, jf. § 44, samt Kirkemøtets 
delegasjonsvedtak av 9. oktober 2020 vedtatt følgende tilpasninger i 
bestemmelsene om avgjørelsesmyndighet i saker om kirkelig inndeling. 

 
2. Myndighet til bispedømmerådene til å gjøre endringer i den 
kirkelige inndelingen innenfor bispedømmet 
Kirkeordningen § 3 tredje ledd regulerer endringer i den kirkelige 
inndelingen og navn på kirke, sokn, prosti og bispedømme. Deler av 
myndigheten til å treffe avgjørelse i disse sakene er lagt til 
bispedømmerådene, jf. kirkeordningen § 3 tredje ledd annet punktum. 
Bispedømmerådet har derfor avgjørelsesmyndighet i følgende saker: 
a) opprettelse eller nedleggelse av prosti, 
b) overføring av et sokn fra et prosti til et annet, 
c) endring av grensene mellom sokn, 
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d) sammenslåing av sokn, 
e) opprettelse av nytt sokn i et distrikt hvor det er kirke, jf. kirkeordningen § 19 som 

definerer hva som er «kirke» og som fastsetter at det skal være kirke i hvert sokn 
og 

f) fastsetting av navn på kirke, sokn og prosti. 

Kirkerådet treffer etter kirkeordningen § 3 fjerde ledd de bestemmelser 
som er nødvendige for gjennomføring av inndelingsendringer og foretar 
samtidig de nødvendige lempinger i anvendelsen av kirkeordningen. 
Kirkerådet delegerer myndigheten til å treffe bestemmelser som er 
nødvendige for å gjennomføre inndelingsendringer etter kirkeordningen § 
3 fjerde ledd til bispedømmerådet i forbindelse med bispedømmerådets 
vedtak om inndelingsendringer. 
Ettersom Kirkerådet nå står for den overordnede økonomistyringen i 
rettssubjektet Den norske kirke, forutsetter Kirkerådet at 
bispedømmerådet forelegger saker om oppretting av nytt prosti for 
Kirkerådet, i tillegg til instansene lokalt som uttaler seg i denne typen 
saker. Prostiet er prestenes tjenestedistrikt, og det er derfor viktig at også 
hensynet til medbestemmelse ivaretas. I saker om endringer i 
sokneinndelingen er det et krav om at menighetsmøtet uttaler seg, jf. 
kirkeordningen § 14 annet ledd. I tillegg forutsettes det at kommunen gis 
anledning til å uttale seg i saker som vil kunne berøre kommunens 
økonomiske ansvar, jf. trossamfunnsloven § 14 annet ledd. Ved deling av 
sokn som innebærer et økonomisk oppgjør mellom flere sokn, forutsettes 
det at økonomiske og administrative konsekvenser avklares nærmere før 
bispedømmerådet treffer vedtak. Når det gjelder saker om fastsetting av 
navn på kirke, sokn og prosti, videreføres ordningen med innhenting av 
råd fra navnekonsulenttjenesten for vedkommende område før og etter 
høringen. 
Melding om vedtak sendes Kirkerådet, berørte menighetsråd, kirkelig 
fellesråd, prosten, kommunen og Statistisk Sentralbyrå. 
Dette vedtaket avløser departementets delegeringsbrev 27. juni 2017, som 
samtidig oppheves. 

 
3. Endringer i den kirkelige inndelingen som berører flere 
bispedømmer 
Inndelingsendringer som berører flere bispedømmer, kan omfatte 
overføring av ett eller flere sokn fra et prosti i ett bispedømme til et prosti i 
nabobispedømmet, eller eventuelt overføring av et prosti. Justeringer i 
bispedømmeinndelingen har tidligere typisk blitt gjort i forbindelse med 
endringer i fylkesgrensen.  
Kirkemøtets myndighet til å treffe vedtak om endring i grensene for 
bispedømmer delegeres i henhold til Kirkemøtets vedtak 9. oktober 2020 
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(sak KM 08/20 pkt. II.B) til Kirkerådet. Kirkemøtet beholder myndigheten 
til å treffe vedtak om opprettelse av og navn på nye bispedømmer etter 
kirkeordningen § 3 tredje ledd første ledd. 

 

II 
Endringene i pkt. I nummer 1–17 og vedtaket i nummer 18 gjelder fra 1. januar 
2021. 
 

III 
 
Kirkerådet gir direktøren følgende fullmakter: 
 
A. 
Direktøren gis fullmakt til å vedta de nødvendige overgangsbestemmelser om 
saksbehandling og klageadgang knyttet til biskopens myndighet til å godkjenne 
ombygging og utvidelse av kirker i henhold til kirkeordningen § 23 femte ledd. 
 
B. 
Direktøren gis fullmakt til å foreta de nødvendige tilpasninger i kirkeordningen § 
18 fjerde i lys av den vedtatte ordlyden i forskrift om økonomiforvaltningen i 
sokn i Den norske kirke. Tilpasningene gjelder frem til Kirkemøtet har behandlet 
spørsmålet eller til Kirkerådet før dette har ønsket en endring. 
 
C. 
I samband med lovreformen gis direktøren fullmakt til å treffe de bestemmelser 
eller andre tiltak overfor Stiftelsen Lovdata som er nødvendige for at de regelverk 
som ikke beholder sin rettslige status som forskrifter eller instrukser i medhold 
av lov, kan tas ut av stiftelsens databaser 
 

KR 81/20 Vedtak: 

 
Kirkerådet anbefales å treffe følgende vedtak: 
 

I   
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Det gjøres følgende endringer i regelverket nevnt nedenfor: 
 
Forskrifter: 
1. Regler for Den norske kirkes klagenemnd (forskrift 11. april 2016 nr. 1765 om 
regler for Den norske kirkes klagenemnd) 
 
 
I medhold av lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn 
(trossamfunnsloven) § 12 annet ledd og kirkeordning for Den norske kirke av 30. 
mars 2019 § 33 tredje ledd samt forskrift 11. april 2016 nr. 1765 om regler for Den 
norske kirkes klagenemnd § 5 gjøres følgende endringer: 
 

§ 1 skal lyde: 
§ 1. Valg og sammensetning   
Den norske kirkes klagenemnd (heretter klagenemnda) velges og 
sammensettes slik som bestemt i kirkeordningen § 32.  
Medlemskap i Den norske kirke er et vilkår for å være medlem eller 
varamedlem av klagenemnda, jf. kirkeordningen § 40 første ledd. 

 
§ 2 skal lyde: 
§ 2. Klagenemdas oppgaver   
Klagenemda utfører de oppgaver den er gitt i og i medhold av 
kirkeordningen § 33.  
 
§ 3 første ledd skal lyde: 
Forvaltningsloven og offentleglova gjelder for klagenemndas arbeid, jf. 
kirkeordningen § 42 første og tredje ledd. 

 
§ 4 tredje ledd skal lyde: 
Ved spørsmålet om ugildhet for den som utfører sekretariatsfunksjoner for 
klagenemnda, gjelder kirkeordningen § 42 tredje ledd. 

 
2. Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister (forskrift 16. april 2018 nr. 
581 om Den norske kirkes medlemsregister) 
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I medhold av lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn 
(trossamfunnsloven) § 17 tredje ledd og forskrift 16. april 2018 nr. 581 om Den 
norske kirkes medlemsregister § 14 gjøres følgende endringer: 
 

§ 1 bokstav a) og b) skal lyde: 
a)  tilrettelegge for bruk av medlemsregisteret i prestens arbeid etter 
tjenesteordning for menighetsprester og i forbindelse med tiltak for å 
ivareta de kirkelige organers ansvar etter kirkeordningen, herunder ved 
innkalling til menighetsmøter, tilbud om kirkelig opplæring eller diakonale 
tiltak, innsamlingsarbeid og barne- og ungdomsarbeid, 
b)  bidra til forsvarlig forvaltning og oppfølging av medlemskap i Den 
norske kirke, herunder sikre riktig grunnlag for kirkelig manntall og 
offentlige myndigheters kontroll etter trossamfunnsloven og 
 
§ 4 tredje ledd skal lyde: 
Sentral og lokal behandlingsansvarlig plikter å sørge for at bestemmelsene 
i denne forskriften og regler gitt i og i medhold av personopplysningsloven 
med personvernforordningen blir fulgt. 

 
§ 5 første og annet ledd skal lyde: 
Sentral behandlingsansvarlig skal sørge for at det føres register over 
personer som i samsvar med kirkeordningen § 4 er medlem av eller anses 
å høre inn under Den norske kirke, jf. kirkeordningen § 5 første ledd. 
Opplysninger om personer som blir døpt, konfirmert, vigslet til ekteskap 
og jordfestet ved prest i Den norske kirke, skal inntas i medlemsregisteret, 
jf. kirkeordningen § 5 annet ledd. 

  
§ 9 tredje ledd bokstav d) skal lyde: 
utlevere opplysninger til bruk i offentlige myndigheters fastsetting av sats 
for beregning av statstilskudd og kontroll av lister med fødselsnummer 
etter trossamfunnsloven.  
 

3. Regler for bruk av kirken (forskrift 14. april 2015 nr. 1440 om regler for bruk 
av kirken)  
 
I medhold av lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn 
(trossamfunnsloven) § 15 første ledd annet punktum og kirkeordning for Den 
norske kirke av 30. mars 2019 § 22 tredje ledd samt forskrift 14. april 2015 nr. 
1440 om regler for bruk av kirkene § 21 gjøres følgende endringer: 
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§ 3 bokstav a og f skal lyde: 
a. Kirke: Kirke i henhold til kirkeordningen § 19 første ledd. Dette er kirke 
eller kapell som er godkjent av Kongen eller departementet, som er kirke 
fra gammelt av eller som etter 1. januar 2021 er godkjent som kirke av 
Kirkerådet i medhold av kirkeordningen § 23 fjerde ledd.    
f.  Utlån: Dette kan skje både med og uten betaling, jf. § 11 og 
kirkeordningen  § 22. 
 
§ 11 skal lyde: 
Innenfor de rammer som er satt i kirkeordningen § 22, kan kirkelig 
fellesråd kreve betaling for bruk av kirken etter nærmere regler godkjent 
av bispedømmerådet. 

 
4. Regler for liturgisk inventar og utstyr av 14. april 2015 (skal meldes inn som 
forskrift) 
 
I medhold av lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn 
(trossamfunnsloven) § 15 første ledd annet punktum og kirkeordning for Den 
norske kirke av 30. mars 2019 § 28 annet ledd bokstav d) samt Kirkemøtets 
delegasjonsvedtak av 9. oktober 2020 gjøres følgende endringer: 
 

§ 2 nummer 1 skal lyde: 
Kirker i henhold til kirkeordningen § 19 første ledd. Dette er kirker og 
kapell som er godkjent av Kongen eller departementet, som er kirke fra 
gammelt av eller som etter 1. januar 2021 er godkjent som kirke av 
Kirkerådet i medhold av kirkeordningen § 23 fjerde ledd.    

 
§ 26 første punktum skal lyde: 
Inventar og utstyr må ikke fjernes eller avhendes uten samtykke fra 
biskopen, jf. kirkeordningen § 20 fjerde ledd.  
 
§ 28 skal lyde: 
Ved restaurering og ombygging, jf. kirkeordningen § 23 femte ledd, skal 
det tas tilbørlig hensyn til de kulturhistoriske verdier som kirkebygget og 
dets inventar og utstyr representerer. 
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5. Regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet 
(kirkevalgreglene) (forskrift 16. april 2018 nr. 584 om regler for valg av 
menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet (kirkevalgreglene)) 
 
I medhold av lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn 
(trossamfunnsloven) § 12 annet ledd og kirkeordning for Den norske kirke av 30. 
mars 2019 §§ 7 tredje ledd og 9 første ledd samt forskrift 16. april 2018 nr. 584 
om regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet 
(kirkevalgreglene)     § 17-3 første ledd gjøres følgende endringer: 
 

§ 2-1 annet ledd skal lyde: 
Etter søknad fra et medlem kan biskopen etter kirkeordningen § 6 annet 
ledd samtykke i at medlemmet får sin tilknytning overført til et annet 
sokn enn det vedkommende er bosatt i. Medlemmet har da stemmerett i 
det sokn vedkommende har fått overført sin tilknytning til, jf. 
kirkeordningen § 7 første ledd. 
 

6. Regler for valg av kirkelig fellesråd (forskrift 15. november 1996 nr. 1449 om 
regler for valg av kirkelig fellesråd) 
 
I medhold av lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn 
(trossamfunnsloven) § 12 annet ledd og kirkeordning for Den norske kirke av 30. 
mars 2019 § 15 femte ledd samt forskrift 15. november 1996 nr. 1449 om regler 
for valg av kirkelig fellesråd vedtakspunkt 3 gjøres følgende endringer: 
 

§ 1 første ledd første punktum skal lyde: 
Valg av menighetsrådsmedlemmer til kirkelig fellesråd avholdes av det 
enkelte menighetsråd i samsvar med bestemmelsene i kirkeordningen § 15 
første ledd bokstav a) og tredje og fjerde ledd, innen den dato som kirkelig 
fellesråd bestemmer. 
 
§ 5 første punktum skal lyde: 
Kirkelig fellesråd anmoder kommunen om å foreta valg av kommunal 
representant og vararepresentant til kirkelig fellesråd i henhold 
til kirkeordningen § 15 annet ledd. 
 
§ 6 skal lyde: 
Kirkelig fellesråd sender melding til biskopen om hvem som er valgt inn i 
fellesrådet med anmodning om at biskopen oppnevner en geistlig 
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representant og vararepresentant, om mulig en av hvert kjønn, til kirkelig 
fellesråd i henhold til kirkeordningen § 15 første ledd bokstav b). 

 
Vedtakspunkt 1a blir ny § 8 og skal lyde: 

Der hvor Kirkerådet i samsvar med kirkeordningen § 8 fjerde og femte 
ledd har foretatt tilpasninger i bestemmelsene om kirkelig fellesråd, kan 
valg foregå etter regler som er tilpasset særordningen. 

 
7. Regler for valg av Kirkerådet (forskrift 1. april 2019 nr. 455 om regler for valg 
av kirkerådet) 
 
I medhold av lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn 
(trossamfunnsloven) § 12 annet ledd og kirkeordning for Den norske kirke av 30. 
mars 2019 § 29 tredje ledd samt forskrift 1. april 2019 nr. 455 om regler for valg 
av kirkerådet § 4-3 gjøres følgende endringer: 
 

§ 4-2 første ledd oppheves. Nåværende § 4-2 annet ledd og tredje ledd blir 
første og annet ledd.   

 
8. Regler om formene for menighetsmøtets virksomhet (forskrift 15. november 
1996 nr. 1453 om regler om formene for menighetsmøtets virksomhet) 
 
I medhold av lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn 
(trossamfunnsloven) § 12 annet ledd og kirkeordning for Den norske kirke av 30. 
mars 2019 § 13 tredje ledd samt forskrift 15. november 1996 nr. 1453 om regler 
om formene for menighetsmøtets virksomhet vedtakspunkt 3 gjøres følgende 
endringer: 
 

§ 4 første ledd skal lyde: 
Menighetsmøtet kan ikke fatte vedtak etter kirkeordningen § 14 når en 
sak ikke er forberedt av menighetsrådet i henhold til kirkeordningen §§ 12 
sjette ledd. 

 
9. Forskrift om ordning for Saemien Åålmege (forskrift 14. april 2015 nr. 1441 om 
ordning for Saemien Åålmege) 
 
I medhold av lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn 
(trossamfunnsloven) § 12 annet ledd og kirkeordning for Den norske kirke av 30. 
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mars 2019 § 3 femte ledd samt Kirkemøtets delegasjonsvedtak av 9. oktober 
2020 gjøres følgende endringer: 
  

§ 3 skal lyde: 
§ 3. Kirkelig betjening 

Den særskilte kirkelige betjening av sørsamer i og utenfor sørsamisk 
språkområde skjer ved presten for sørsamer, som leder prestetjenesten i 
området og sørger for nødvendig samordning med menighetsrådets 
virksomhet, diakon, og eventuelle øvrige stillinger i rettssubjektet Den 
norske kirke med arbeidsoppgaver knyttet til sørsamisk kirkeliv. 

 
§ 7 annet ledd første punktum skal lyde: 
Bestemmelsene i kirkeordningen §§ 9 og 10 og regler for valg av 
menighetsråd fastsatt av Kirkemøtet gjelder så langt de passer.  
 
§ 8 første ledd skal lyde: 
Kirkeordningen §§ 12–14 om menighetsrådet og menighetsmøtet og § 17 
om kirkelig fellesråd gjelder så langt de passer. 
 
§ 8 tredje ledd fjerde punktum skal lyde: 

Nidaros bispedømmeråd tilsetter og har arbeidsgiveransvar for diakon, 
daglig leder og eventuelle øvrige stillinger i rettssubjektet Den norske 
kirke med arbeidsoppgaver knyttet til sørsamisk kirkeliv.  
 
§ 8 fjerde ledd skal lyde: 
Menighetsrådet gir uttalelse i forbindelse med tilsetting av personell i 
rettssubjektet Den norske kirke knyttet til kirkelig betjening av sørsamer, 
fremmer søknader om finansiering av tiltak og virksomhet innenfor 
sørsamisk kirkeliv og avgir for øvrig uttalelse når departement eller annen 
kirkelig myndighet ber om det, eller når menighetsrådet av eget tiltak 
ønsker å uttale seg.  
 
§ 9 første ledd skal lyde: 
Kirkeordningen §§ 11 og 16 og bestemmelsene om formene for 
menighetsrådets virksomhet gitt av Kirkemøtet, gjelder så langt de passer. 

 
§ 10 første punktum skal lyde: 
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Kirkeordningen §§ 13 og 14 og regler om formene for menighetsmøtets 
virksomhet gitt av Kirkemøtet, gjelder tilsvarende så langt de passer.  

 
10. Forskrift om ordning for døvemenigheter (forskrift 15. april 2015 nr. 1442 om 
ordning for døvemenigheter) 

 
I medhold av lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn 
(trossamfunnsloven) § 12 annet ledd og kirkeordning for Den norske kirke av 30. 
mars 2019 § 3 femte ledd samt forskrift 15. april 2015 nr. 1442 om ordning for 
døvemenigheter vedtakspunkt II gjøres følgende endringer: 
 

§ 4 første og annet punktum skal lyde: 
Tilsetting av døveprost, prester og annet personell i rettssubjektet Den 
norske kirke som er knyttet til den kirkelige betjening av døve, foretas av 
Oslo bispedømmeråd. For tilsetting gjelder regler om kvalifikasjonskrav 
for tilsetting som menighetsprest i Den norske kirke og personalreglement 
for Den norske kirke så langt de passer. 
 
§ 6 første ledd tredje punktum skal lyde: 
Kirkeordningens bestemmelser i §§ 9–14 om menighetsrådet og 
menighetsmøtet gjøres gjeldende så langt de passer. 
 

11. Regler om døvekirkelige organer (forskrift 12. september 2018 nr. 1334 om 
regler om døvekirkelige organer) 

  
I medhold av lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn 
(trossamfunnsloven) § 12 annet ledd og kirkeordning for Den norske kirke av 30. 
mars 2019 § 3 femte ledd samt forskrift 15. april 2015 nr. 1442 om ordning for 
døvemenigheter § 10 gjøres følgende endringer: 
 

§ 2 første ledd skal lyde: 
Bestemmelsene i kirkeordningen § 9 og kirkevalgreglene gjelder så langt 
de passer. 
 
§ 3 første ledd skal lyde: 
Bestemmelsene i kirkeordningen § 11 og regler 15. november 1996 nr. 1452 
om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet gjelder 
så langt de passer. 
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§ 4 første punktum skal lyde: 
Bestemmelsene i kirkeordningen § 13 og regler 15. november 1996 nr. 
1453 om formene for menighetsmøtets virksomhet gjelder så langt de 
passer. 
 
§ 6 første ledd skal lyde: 
Bestemmelsene i kirkeordningen § 16 og regler 15. november 1996 nr. 
1452 om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet 
gjelder så langt de passer. 

 
12. Statutter for Samisk kirkeråd av november 1992 (skal meldes inn som 
forskrift) 

 
I medhold av lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn 
(trossamfunnsloven) § 12 annet ledd og kirkeordning for Den norske kirke av 30. 
mars 2019 § 35 annet ledd samt Kirkemøtets delegasjonsvedtak av 9. oktober 
2020 gjøres følgende endringer: 
 

§ 1 første ledd annet punktum oppheves.  
 
Annet regelverk: 
 
13. Tjenesteordning for biskoper av 11. april 2016 
 
I medhold av kirkeordning for Den norske kirke av 30. mars 2019 § 39 fjerde ledd 
og Kirkemøtets delegasjonsvedtak av 9. oktober 2020 gjøres følgende endringer: 
 

§ 11 a første punktum skal lyde 
Når særlige grunner tilsier det, kan biskopen dispensere fra kravet om 
medlemskap i Den norske kirke for kirkelig tilsatte og ombud, jf. 
kirkeordningen § 40.  
 
§ 12 annet ledd første punktum skal lyde: 
Biskopen treffer vedtak i medhold av kirkeordningen § 39 tredje ledd om å 
frata prest i Den norske kirke retten til å utføre prestetjeneste i Den norske 
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kirke dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet 
vesentlig brudd på ordinasjonsforpliktelsene. 

 
§ 13 første ledd skal lyde: 
Biskopen foretar vigsling av kirker som er godkjent av Kirkerådet. 

 
§ 27 skal lyde: 
Biskopen skaffer til veie opplysninger og gir uttalelse i saker som 
forelegges av Kirkemøtet, Kirkerådet og andre kirkelige eller offentlige 
instanser. Biskopen kan av eget tiltak ta opp saker som gjelder forhold 
innen bispedømmet, Den norske kirke eller samfunnet ellers. 
 
§ 28 skal lyde: 
Biskopen utfører de gjøremål som til enhver tid er pålagt i medhold av lov. 

 
14. Tjenesteordning for proster av 11. april 2016 

 
I medhold av kirkeordning for Den norske kirke av 30. mars 2019 § 39 fjerde ledd 
og Kirkemøtets delegasjonsvedtak av 9. oktober 2020 gjøres følgende endringer: 

 
§ 8 annet punktum skal lyde: 
Prostens tjenestedistrikt utgjør et prosti med utstrekning fastsatt av 
bispedømmerådet. 

 
15. Personalreglement for Den norske kirke av 1. april 2019 

 
I medhold av personalreglement for Den norske kirke av 1. april 2019 § 28 gjøres 
følgende endringer: 
 

§ 3 første punktum skal lyde: 
Forvaltningsloven kommer til anvendelse som bestemt i kirkeordningen § 
42. 
 
§ 5 annet ledd bokstav g) skal lyde: 
g. eventuelt krav om medlemskap i Den norske kirke, jf. kirkeordningen § 
40 annet ledd, 
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16. Kirkemøtets budsjettreglement av 12. april 2016 (fra budsjettåret 2021) 

 
Det gjøres følgende endringer: 
 

§ 1 første ledd første punktum skal lyde: 
Budsjettreglementet gjelder for de midlene som Kirkemøtet disponerer og 
Kirkerådet fastsetter regnskap for, jf. kirkeordningen § 30 tredje ledd. 

 
17. Økonomiregelverk for rettssubjektet Den norske kirke av 6. oktober 2016 
I medhold av Kirkemøtets budsjettreglement av 12. april 2016 § 5 annet 
ledd og kirkeordning for Den norske kirke av 30. mars 2019 § 30 tredje ledd 
gjøres følgende endringer: 

 
§ 1 første ledd skal lyde:  

Den norske kirke er organisert med grunnlag i kirkeordningen og 
trossamfunnsloven. 

 

18.  Avgjørelsesmyndighet i saker om kirkelig inndeling  

I medhold av lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn 
(trossamfunnsloven) § 12 annet ledd og kirkeordning for Den norske kirke av 30. 
mars 2019 § 3 tredje og fjerde ledd, jf. § 44, samt Kirkemøtets delegasjonsvedtak 
av 9. oktober 2020 vedtas følgende ordning i slike saker: 

 
Avgjørelsesmyndighet i saker om kirkelig inndeling 
1. Innledning 
Kirkerådet har i medhold av trossamfunnsloven § 12 annet ledd og 
kirkeordningen § 3 tredje og fjerde ledd, jf. § 44, samt Kirkemøtets 
delegasjonsvedtak av 9. oktober 2020 vedtatt følgende tilpasninger i 
bestemmelsene om avgjørelsesmyndighet i saker om kirkelig inndeling. 

 
2. Myndighet til bispedømmerådene til å gjøre endringer i den 
kirkelige inndelingen innenfor bispedømmet 
Kirkeordningen § 3 tredje ledd regulerer endringer i den kirkelige 
inndelingen og navn på kirke, sokn, prosti og bispedømme. Deler av 
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myndigheten til å treffe avgjørelse i disse sakene er lagt til 
bispedømmerådene, jf. kirkeordningen § 3 tredje ledd annet punktum. 
Bispedømmerådet har derfor avgjørelsesmyndighet i følgende saker: 
a) opprettelse eller nedleggelse av prosti, 
b) overføring av et sokn fra et prosti til et annet, 
c) endring av grensene mellom sokn, 
d) sammenslåing av sokn, 
e) opprettelse av nytt sokn i et distrikt hvor det er kirke, jf. kirkeordningen § 19 som 

definerer hva som er «kirke» og som fastsetter at det skal være kirke i hvert sokn 
og 

f) fastsetting av navn på kirke, sokn og prosti. 

Kirkerådet treffer etter kirkeordningen § 3 fjerde ledd de bestemmelser 
som er nødvendige for gjennomføring av inndelingsendringer og foretar 
samtidig de nødvendige lempinger i anvendelsen av kirkeordningen. 
Kirkerådet delegerer myndigheten til å treffe bestemmelser som er 
nødvendige for å gjennomføre inndelingsendringer etter kirkeordningen § 
3 fjerde ledd til bispedømmerådet i forbindelse med bispedømmerådets 
vedtak om inndelingsendringer. 
Ettersom Kirkerådet nå står for den overordnede økonomistyringen i 
rettssubjektet Den norske kirke, forutsetter Kirkerådet at 
bispedømmerådet forelegger saker om oppretting av nytt prosti for 
Kirkerådet, i tillegg til instansene lokalt som uttaler seg i denne typen 
saker. Prostiet er prestenes tjenestedistrikt, og det er derfor viktig at også 
hensynet til medbestemmelse ivaretas. I saker om endringer i 
sokneinndelingen er det et krav om at menighetsmøtet uttaler seg, jf. 
kirkeordningen § 14 annet ledd. I tillegg forutsettes det at kommunen gis 
anledning til å uttale seg i saker som vil kunne berøre kommunens 
økonomiske ansvar, jf. trossamfunnsloven § 14 annet ledd. Ved deling av 
sokn som innebærer et økonomisk oppgjør mellom flere sokn, forutsettes 
det at økonomiske og administrative konsekvenser avklares nærmere før 
bispedømmerådet treffer vedtak. Når det gjelder saker om fastsetting av 
navn på kirke, sokn og prosti, videreføres ordningen med innhenting av 
råd fra navnekonsulenttjenesten for vedkommende område før og etter 
høringen. 
Melding om vedtak sendes Kirkerådet, berørte menighetsråd, kirkelig 
fellesråd, prosten, kommunen og Statistisk Sentralbyrå. 
Dette vedtaket avløser departementets delegeringsbrev 27. juni 2017, som 
samtidig oppheves. 

 
3. Endringer i den kirkelige inndelingen som berører flere 
bispedømmer 
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Inndelingsendringer som berører flere bispedømmer, kan omfatte 
overføring av ett eller flere sokn fra et prosti i ett bispedømme til et prosti i 
nabobispedømmet, eller eventuelt overføring av et prosti. Justeringer i 
bispedømmeinndelingen har tidligere typisk blitt gjort i forbindelse med 
endringer i fylkesgrensen.  
Kirkemøtets myndighet til å treffe vedtak om endring i grensene for 
bispedømmer delegeres i henhold til Kirkemøtets vedtak 9. oktober 2020 
(sak KM 08/20 pkt. II.B) til Kirkerådet. Kirkemøtet beholder myndigheten 
til å treffe vedtak om opprettelse av og navn på nye bispedømmer etter 
kirkeordningen § 3 tredje ledd første ledd. 

 

II 
Endringene i pkt. I nummer 1–17 og vedtaket i nummer 18 gjelder fra 1. januar 
2021. 
 

III 
 
Kirkerådet gir direktøren følgende fullmakter: 
 
A. 
Direktøren gis fullmakt til å vedta de nødvendige overgangsbestemmelser om 
saksbehandling og klageadgang knyttet til biskopens myndighet til å godkjenne 
ombygging og utvidelse av kirker i henhold til kirkeordningen § 23 femte ledd. 
 
B. 
Direktøren gis fullmakt til å foreta de nødvendige tilpasninger i kirkeordningen § 
18 fjerde i lys av den vedtatte ordlyden i forskrift om økonomiforvaltningen i 
sokn i Den norske kirke. Tilpasningene gjelder frem til Kirkemøtet har behandlet 
spørsmålet eller til Kirkerådet før dette har ønsket en endring. 
 
C. 
I samband med lovreformen gis direktøren fullmakt til å treffe de bestemmelser 
eller andre tiltak overfor Stiftelsen Lovdata som er nødvendige for at de regelverk 
som ikke beholder sin rettslige status som forskrifter eller instrukser i medhold 
av lov, kan tas ut av stiftelsens databaser 

Enstemmig vedtatt. 
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KR 82/20 Støtte til nominasjonsgrupper som 
har medlemmer i Kirkemøtet 

Sammendrag 

Kirkerådet vedtok i sak KR 22/20 å fremme denne saken til Kirkemøtet i 2020 
(KM 14/20 
Saken ble etter forslag fra Gard R. Sandaker-Nielsen trukket fra Kirkemøtet 2020 
(vedtak: Ikke behandle/trekke sak 14/20 Støtte til nomineringsgrupper som har 
innvalgte medlemmer til Kirkemøtet fra sakslisten). Kirkerådet må vedta å 
fremme saken på nytt om den skal opp på Kirkemøtet 2021. Ut fra debatten på 
Kirkemøtet var det Sandaker-Nielsens intensjon.  
 
Vedlagt følger saken slik den ble lagt fram for Kirkemøtet 2020. Kirkerådet må ta 
stilling til om den skal fremmes uendret eller om det er behov for endringer. 
 

KR 82/20 Forslag til vedtak: 

Saken støtte til nomineringsgrupper som har medlemmer i Kirkemøtet fremmes 
på nytt i Kirkemøtet 2021. 

Saksbehandling 

Frode Rabbevåg fremmet følgende alternative forslag til vedtak: 
Behandlingen av saken utsettes til Kirkemøtet i 2022 for å bli sett i 
sammenheng med eventuell innføring av nye valgregler. 

Forslaget falt med 2 mot 15 stemmer. 

 

KR 82/20 Vedtak: 

Saken støtte til nomineringsgrupper som har medlemmer i Kirkemøtet fremmes 
på nytt i Kirkemøtet 2021. 

Enstemmig vedtatt. 
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KR 83/20 Rapport for rekrutteringsprosjekter 
2018-2020 

Sammendrag 

Rekrutteringsprosjektet 2018-2020 har nådd de oppsatte målene for den treårige 
satsningen, takket være koordinert samarbeid og felles innsats fra alle 
samarbeidspartnerne i prosjektet. Prosjektet avdekker samtidig 
rekrutteringsutfordringens omfang og kompleksitet, behovet for et fortsatt bredt 
samarbeid med aktører i og utenfor kirken for å løse rekrutteringsutfordringene 
kirken står overfor. Den norske kirke trenger å utvikle en kultur og organisasjon 
som tiltrekker og engasjerer potensielle søkere, og som samtidig engasjerer, 
utvikler og beholder de ansatte medarbeiderne. Potensialet ligger i at kirken 
beveger seg bort fra prosjektbaserte og punktvise rekrutteringssatsninger, til et 
strategisk, kontinuerlig og helhetlig arbeid med rekruttering. På grunnlag av 
dette tegner det seg opp rammer for fremtidig rekrutteringsstrategi.   

KR 83/20 Forslag til vedtak: 

Kirkerådet tar rapporten til orientering og tar med erfaringene fra 
rekrutteringsprosjektet inn i det videre arbeidet med rekrutteringsstrategi. 

KR 83/20 Vedtak: 

Kirkerådet tar rapporten til orientering og tar med erfaringene fra 
rekrutteringsprosjektet inn i det videre arbeidet med rekrutteringsstrategi. 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 84/20 Rekrutteringsstrategi for Den 
norske kirke 

Sammendrag 

Alderssammensetningen på ansatte i Den norske kirke kombinert med lave 
studietall, gjør det nødvendig å satse på rekruttering til kirkelig utdanning og 
arbeid. Rekrutteringsprosjektet 2018-2020 er gjennomført, og det har vært en 
positiv utvikling i søkere til kirkefaglige studier de siste årene. Prosjektet har 
avdekket rekrutteringsutfordringens omfang og kompleksitet. Dette krever at 
kirken svarer både raskt og langsiktig. Funnene fra prosjektet synliggjør at Den 
norske kirke trenger å utvikle en kultur og organisasjon som tiltrekker og 
engasjerer både unge mennesker og andre-karriere, og som samtidig engasjerer, 
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utvikler og beholder medarbeiderne. Potensialet ligger i at kirken beveger seg 
bort fra prosjektbaserte og punktvise rekrutteringssatsninger, til et 
strategisk, tverrfaglig og helhetlig arbeid med rekruttering. På grunnlag av dette 
foreslås det å vedta en rekrutteringsstrategi for Den norske kirke.  

KR 84/20 Forslag til vedtak: 

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å treffe følgende vedtak: 
Den norske kirke har del i den kristne kirkes oppdrag i tjeneste for Gud, 
medmennesker og alt det skapte. For å gi mer himmel på jord trenger Den norske 
kirke å tiltrekke seg, engasjere, utvikle og beholde flere ansatte medarbeidere i 
menigheter over hele landet.    
   
Kirkemøtet vil at: 

1 Kirkelig ansatte er nærværende i ungdomsarbeidet.  
2 Ansatte og frivillige medarbeidere involverer unge i kirkelig tjeneste. 
3 Frivillige og ansatte medarbeidere har et bevisst forhold til å personlig utfordre 
mennesker i alle aldre til kirkelig tjeneste. 
4 Kirken utvikler en felles og helhetlig HR-strategi som omfatter hele kirkens 
virksomhet. 
5 Rekrutteringsarbeidet er tuftet på et koordinert og tverrfaglig samarbeid 
mellom alle nivåer, yrkeskategorier og arbeidsområder i kirken.   
6 Kirken kommuniserer offensivt og med høy kvalitet om å jobbe i kirken, til 
mennesker som er aktuelle for kirkelig utdanning og arbeid 

7 Ansatte medarbeidere representerer mangfoldet av medlemmer i kirken.   
8 Kirken utvikler en helhetlig strategi for kompetanseutvikling for alle ansatte 
medarbeidere. 
 

Saksbehandling 

Kristin Gunleiksrud Raaum foreslo følgende alternative forslag til vedtak: 
Kirkerådet ber om at sekretariatet jobber videre med saken på bakgrunn av 
innspillene som kom i møtet, og at saken fremmes på nytt i januarmøtet. 

Enstemmig vedtatt. 
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KR 84/20 Vedtak 

Kirkerådet ber om at sekretariatet jobber videre med saken på bakgrunn av 
innspillene som kom i møtet, og at saken fremmes på nytt i januarmøtet. 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 85/20 Digitaliseringsstrategi 

Sammendrag 

Digitaliseringsstrategien beskriver visjon og mål for digitaliseringen i Den norske 
kirke. Den skal stimulere utviklingen av gode, digitale løsninger til glede for 
medlemmer, innbyggere, medarbeidere og frivillige. Strategien er utarbeidet på 
bakgrunn av det vedtatte satsingsområdet digital kirke. For å lykkes med 
digitaliseringen må kirken samles om felles mål og ha en styringsmodell som 
klargjør ansvarsfordeling og mandater. Digitaliseringsstrategi og tilhørende 
styringsmodell er utarbeidet i samarbeid med, og godkjent av, 
Digitaliseringsstyret for Den norske kirke. 

KR 85/20 Forslag til vedtak: 

1. Kirkerådet vedtar digitaliseringsstrategi for Den norske kirke. Visjonen er 
Tilgjengelig kirke og målet er at kirkens digitale løsninger skal ha 
brukernes behov i sentrum og legge til rette for aktiv oppfølging fra kirken. 
Vi vil at: 

• Sammenhengende tjenester skal gjøre kirkens digitale 
løsninger helhetlige for medlemmer og innbyggere slik at de får 
god, digital støtte gjennom selvbetjening. 

• Felles løsninger skal sørge for effektivisering og bedre tjenester 
for medarbeidere og frivillige. 

• Felles lederskap og lokal forankring skal ivaretas i 
styringsmodellen. 

• Forpliktende samarbeid og delingskultur skal prege arbeidet. 
• Digital kompetanse blant medarbeidere og frivillige skal styrkes. 
• Personvern og informasjonssikkerhet skal bygge tillit til 

digitale løsninger og være en integrert del av all utvikling. 
2. Kirkerådet tar styringsmodell for digitalisering i Den norske kirke til 

orientering. 
3. Kirkerådet ber sekretariatet om å utarbeide handlingsplaner i samarbeid 

med Digitaliseringsstyret for å følge opp strategien. 
4. Kirkerådet ber sekretariatet ta initiativ overfor de andre eierne i 

Kirkepartner for å utarbeide en eierstrategi for selskapet. 
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KR 85/20 Vedtak: 

1. Kirkerådet vedtar digitaliseringsstrategi for Den norske kirke. Visjonen er 
Tilgjengelig kirke og målet er at kirkens digitale løsninger skal ha 
brukernes behov i sentrum og legge til rette for aktiv oppfølging fra kirken. 
Vi vil at: 

• Sammenhengende tjenester skal gjøre kirkens digitale 
løsninger helhetlige for medlemmer og innbyggere slik at de får 
god, digital støtte gjennom selvbetjening. 

• Felles løsninger skal sørge for effektivisering og bedre tjenester 
for medarbeidere og frivillige. 

• Felles lederskap og lokal forankring skal ivaretas i 
styringsmodellen. 

• Forpliktende samarbeid og delingskultur skal prege arbeidet. 
• Digital kompetanse blant medarbeidere og frivillige skal styrkes. 
• Personvern og informasjonssikkerhet skal bygge tillit til 

digitale løsninger og være en integrert del av all utvikling. 
2. Kirkerådet tar styringsmodell for digitalisering i Den norske kirke til 

orientering. 
3. Kirkerådet ber sekretariatet om å utarbeide handlingsplaner i samarbeid 

med Digitaliseringsstyret for å følge opp strategien. 
4. Kirkerådet ber sekretariatet ta initiativ overfor de andre eierne i 

Kirkepartner for å utarbeide en eierstrategi for selskapet. 
 
Enstemmig vedtatt. 

KR 86/20 Ekstraordinær støtte til økumeniske 
organisasjoner  

Sammendrag 

Med henvisning til koronasituasjonen har Mellomkirkelig råd foreslått å øke 
tilskuddet til økumeniske samarbeidspartnere i andre land med et 
engangstilskudd på 5 mill. kroner i 2020. 

KR 86/20 Forslag til vedtak: 

1. Kirkerådet vedtar et ekstraordinært engangstilskudd i 2020 til 
økumeniske samarbeidspartnere i andre land på 5 mill. kroner. Tilskuddet 
øremerkes omstillinger og kapasitetsbygging hos samarbeidspartnerne i 
koronakrisen.   
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KR 86/20 Vedtak: 

1. Kirkerådet vedtar et ekstraordinært engangstilskudd i 2020 til 
økumeniske samarbeidspartnere i andre land på 5 mill. kroner. Tilskuddet 
øremerkes omstillinger og kapasitetsbygging hos samarbeidspartnerne i 
koronakrisen.   

Enstemmig vedtatt. 

 
 

KR 87/20 Nærmere bestemmelser om 
oppnevning av representant fra 
misjonsorganisasjonene til Mellomkirkelig 
råd  

Sammendrag 

Kirkemøtet fastsatte 9. oktober 2020 nye regler for Mellomkirkelig råd. I reglenes 
§ 3 første ledd bokstav e) er det fastsatt at misjonsorganisasjonene tilknyttet Den 
norske kirke i fellesskap kan utpeke en representant etter nærmere bestemmelser 
fastsatt av Kirkerådet.  
I denne saken foreslås det å fastsette de nærmere bestemmelser om oppnevning 
av representanten fra misjonsorganisasjonene til Mellomkirkelig råd.  
 

KR 87/20 Forslag til vedtak: 

Kirkerådet fastsetter i medhold av regler for Mellomkirkelig råd § 3 første ledd 
bokstav e) følgende nærmere bestemmelser: 
SMM-rådet oppnevner en representant og en vararepresentant fra 
misjonsorganisasjonene for en periode på fire år. Den norske kirkes medlemmer i 
SMM-rådet deltar ikke i oppnevningen. 

Saksbehandling 

Kristine Sandmæl fremmet følgende alternative forslag til annet avsnitt i 
vedtaksforslaget: 
Det norske misjonsselskap (NMS) representerer misjonsorganisasjonene i 
Mellomkirkelig råd. NMS oppnevner representant og vararepresentant for 
Mellomkirkelig råds valgperiode. 
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Vedtatt med 16 mot 1 stemme. 
 

KR 87/20 Vedtak: 

Kirkerådet fastsetter i medhold av regler for Mellomkirkelig råd § 3 første ledd 
bokstav e) følgende nærmere bestemmelser: 
Det norske misjonsselskap (NMS) representerer misjonsorganisasjonene i 
Mellomkirkelig råd. NMS oppnevner representant og vararepresentant for 
Mellomkirkelig råds valgperiode. 

Vedtatt med 16 mot 1 stemme. 

 

KR 88/20 Tilkjenning av medlemskap 

Sammendrag 

I § 4 i kirkeordningen som trer i kraft fra nyttår 2021, er medlemskrav for Den 
norske kirke (foruten dåp) at man er bosatt i riket eller norsk borger bosatt i 
utlandet. Videre heter det at biskopen etter nærmere regler vedtatt av Kirkemøtet 
kan bestemme at andre personer som ikke oppfyller disse kriteriene kan bli 
medlem av Den norske kirke. Kirkemøtet må derfor vedta et regelverk som kan 
oppfylle kravet i kirkeordningen   
 

KR 88/20 Forslag til vedtak: 

1. Kirkerådet stiller seg bak forslaget til regler for tilkjenning av 
medlemskap. 
 

2. Forslaget sendes på høring til biskopene og bispedømmerådene. 
Kirkerådet ber om å få saken tilbake på sitt møte i mars, med tanke på å 
fremme forslag til regler for Kirkemøtet 2021. 

Saksbehandling 

Kristin Gunleiksrud Raaum fremmet følgende endringsforslag: 
Vedtakspunkt 1 strykes. 

Enstemmig vedtatt. 
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KR 88/20 Vedtak: 

Forslaget sendes på høring til biskopene og bispedømmerådene. Kirkerådet ber 
om å få saken tilbake på sitt møte i mars, med tanke på å fremme forslag til regler 
for Kirkemøtet 2021. 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 89/20 Særskilte reglar for digital 
førehandsstemming 

Samandrag 

Kyrkjerådet undersøker om det er mogleg å få til førehandsstemming på 
internett. Det vil truleg vere ei stor forbetring av valgjennomføringa, og det er 
difor ei hovudsatsing i arbeidet fram mot neste kyrkjeval.   

Det er allereie heimel for at Kyrkjerådet kan gi reglar om førehandsstemming på 
internett i kirkevalgreglene § 9-6 (2). I denne saka blir det foreslått særskilte 
reglar for digital førehandsstemming. Desse reglane må vere på plass før det kan 
lysast ut anbod for system for digital førehandsstemming. Forslaget til reglar har 
vore sendt på ei avgrensa høyring. Det kom inn 14 høyringssvar.  

I saksdokumentet kjem ein inn på både prinsipielle spørsmål, som korleis sikre 
hemmeleg val når veljarane kan stemme på internett, og praktiske og tekniske 
spørsmål. Digital førehandsstemming vil gjere det lettare for veljarane å delta ved 
valet, og kan auke valdeltakinga. Det vil også forenkle arbeidet med valet lokalt, 
mellom anna ved at det blir færre stemmesetlar på papir å telje opp. Det er likevel 
viktig at digital førehandsstemming blir gjort på ein sikker måte og at ein tek vare 
på viktige prinsipp for val.  
 

KR 89/20 Forslag til vedtak: 

 
Kyrkjerådet fastset med heimel i regler 20. april 2018 nr. 584 om valg av 
menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet (kirkevalgreglene) § 9-6 (2) og lov 
24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynsamfunn (trossamfunnsloven) § 12 annet 
ledd følgjande regler for digital forhåndsstemming:  
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§ 1. Formål. Virkeområde 

(1) Formålet med disse reglene er å legge til rette for at medlemmene av Den norske 
kirke skal kunne velge sine representanter til menighetsråd, bispedømmeråd og 
Kirkemøtet ved å avgi elektronisk stemme over internett. 

(2) Disse reglene gjelder internettstemmegivning under forhåndsstemmegivningen. 

§ 2. Forholdet til kirkevalgreglene 

(1) Med mindre annet er bestemt i disse reglene, gjelder bestemmelsene i 
kirkevalgreglene. 

(2) Europarådets rekommandasjon CM/REK (2017) 5 om standarder for elektronisk 
stemmegivning skal legges til grunn så langt de passer, med følgende unntak: Vedlegg I 
Standarder for e-valg pkt. 27 og 35-39 gjelder ikke.  

§ 3. Definisjoner 

Ved internettstemmegivning legges følgende definisjoner til grunn: 

a. Stemmeseddel: med stemmeseddel i kirkevalgreglene menes også elektronisk 
stemmeseddel. 

b. Digitalt valgsystem: systemet som brukes til internettstemmegivning. 
c. Ukontrollert omgivelse: med ukontrollert omgivelse menes at stemmegivningen 

skjer utenfor valglokalet og uten at valgfunksjonær er til stede. 
d. Kontrollert omgivelse: med kontrollert omgivelse menes at stemmegivningen 

skjer i valglokalet der valgfunksjonærer er til stede. 
e. Autentisering: verifisering av identitet, slik at velgeren kan logge seg inn på i-

valgsystemet. 
f. Kryptering: å gjøre informasjon uleselig på en måte som gjør at informasjonen 

kun kan gjøres leselig om man har tilgang til en dekrypteringsnøkkel. 
g. Dekryptering: å gjøre kryptert informasjon leselig ved bruk av en 

dekrypteringsnøkkel. 

§ 4. Prinsipper 

a. Følgende prinsipper legges til grunn: Internettstemmegivning er et supplement til 
stemmegivning med stemmesedler av papir. 

b. Velger som har avgitt elektronisk stemme skal kunne stemme flere ganger, likevel 
slik at det kun er én stemme som godkjennes, jf. § 8. 

c. Det skal brukes en identifiserings- og autentiseringsløsning for pålogging til det 
digitale valgsystemet på minimum sikkerhetsnivå 4. 

d. Velger skal etter endt stemmegivning kunne få bekreftelse på at stemmen er avgitt 
korrekt.  

e. Utenforstående og valgmyndighetene skal ikke ha mulighet til å få kunnskap om 
hva den enkelte velger har stemt. 



  49 

f. Det skal ikke være mulig for utenforstående, systemet og valgmyndighetene å 
endre en velgers stemmegivning uten at dette kan oppdages. 

g. I det digitale valgsystemet skal valglistene presenteres for velgerne i alfabetisk 
rekkefølge. 

h. Informasjon om krav til løsningen og hvordan det digitale valgsystemet virker 
skal gjøres offentlig kjent. 

§ 5. Internettvalgstyret 

(1) Det oppnevnes et internettvalgstyre på nasjonalt nivå som skal påse at 
internettstemmegivningen og opptelling av internettstemmene skjer i henhold til 
regelverket. Kirkerådet oppnevner fem faste medlemmer og fem personlige 
varamedlemmer. Kirkerådet utpeker leder av internettvalgstyret. 

(2) Internettvalgstyret skal: 

a) påse at internettstemmegivningen og opptelling av internettstemmene skjer i 
henhold til regelverket 

b) sørge for at kryptografiske nøkler behandles forsvarlig,  
c) sørge for dekryptering og opptelling av stemmer, jf. § 9 (3) 
d) undertegne protokoll, jf. § 10 

(3) Internettvalgstyret kan, dersom en hendelse inntreffer som kan medføre at valget ikke 
kan gjennomføres i samsvar med regelverket, bestemme at velgerne ikke skal kunne avgi 
stemme over internett. Dersom det treffes slikt vedtak og det på dette tidspunktet er avgitt 
internettstemmer, tar internettvalgstyret stilling til om disse skal forkastes. 

(4) Regler 14. november 1997 nr. 1541 for Kirkerådets virksomhet gjelder så langt de 
passer for internettvalgstyret.  

(5) Kirkerådets sekretariat fungerer som sekretariat for internettvalgstyret. 

§ 6. Forberedelse til internettvalg 

(1) Kirkerådet skal innen utgangen av juli i valgåret sørge for at installasjon og 
basiskonfigurasjon av det digitale valgsystemet er gjennomført korrekt.  

(2) Kirkevalgreglenes bestemmelser om manntall gjelder tilsvarende med følgende 
presiseringer: 

a) Kirkerådet sørger for at det blir utarbeidet et elektronisk manntall til bruk ved den 
elektroniske stemmegivningen. 

b) Valgmanntallet skal ikke legges ut til offentlig ettersyn i elektronisk form. 
c) I tillegg til mulighet for kontroll i manntallseksemplar som legges ut til offentlig 

ettersyn i henhold til kirkevalgreglene § 2-11, får velgerne tilgang til å kontrollere 
egen manntallsoppføring via internett ved å autentisere seg i det digitale 
valgsystemet. 

(3) Kirkerådet skal i det digitale valgsystemet utarbeide elektroniske stemmesedler for 
alle godkjente valglister før forhåndsstemmegivningen starter. 
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§ 7. Informasjon om lister og kandidater 

 Ved digital forhåndsstemming skal velgerne få informasjon om lister og kandidater 
som fastsatt i kirkevalgreglene. 

§ 8. Stemmegivingen 

(1) Velgere som ønsker det kan avgi stemme elektronisk over internett (ukontrollerte 
omgivelser) ved å logge seg på det digitale valgsystemet fra 10. august kl. 0900 til og 
med utgangen av onsdag før valgdagen. 

(2) Kirkevalgreglene § 9-4 (1) gjelder ikke. I stedet gjelder: Velgeren skal selv påse at 
stemmegivningen gjennomføres usett av andre. 

(3) Hvis elektroniske stemmer skal avgis i kontrollerte omgivelser skal velgeren kunne 
gjøre sitt valg i enerom og usett.  Der det har vært annonsert at det skal avholdes 
forhåndsstemming må velgeren alltid kunne avgi forhåndsstemme på papir.  

 (4) Velgeren skal legitimere seg overfor det digitale valgsystemet gjennom 
autentiseringsløsningen. 

(5) Etter autentisering får velgeren tilgang til å avgi elektronisk stemme. 

(6) Kirkevalgreglene § 9-4 (2) - (7) gjelder ikke.  

(7) En velger som har avgitt elektronisk stemme tidligere kan stemme på nytt elektronisk 
over internett. En velger som har avgitt elektronisk stemme kan ikke stemme på nytt med 
stemmeseddel av papir i et valglokale. Hvis en velger avgir stemmegiving i 
forhåndsstemmeperioden både på papir og digitalt vil den digitale stemmen godkjennes.  

(8) Dersom velgeren har avgitt flere elektroniske stemmegivninger, er det den sist avgitte 
stemmegivning som skal godkjennes.  

 

§ 9. Dekryptering av elektroniske stemmer. Godkjenning av stemmegivninger og 
stemmesedler. Opptelling. 

(1) Kirkevalgreglene § 14-6 gjelder ikke for stemmer avgitt elektronisk. I stedet gjelder 
følgende: Etter at den digitale stemmegivningen er avsluttet, skal avgitte elektroniske 
stemmer dekrypteres. Før dekrypteringen skal de elektroniske stemmene klargjøres. Ved 
klargjøringen skal det gjøres korrigeringer for stemmer fra velgere som har stemt 
elektronisk flere ganger. Resterende elektroniske stemmer dekrypteres. 

(2) Dekryptering 

a) Internettvalgstyret skal forestå dekryptering av de elektroniske stemmene. 
b) For å sikre at ingen enkeltperson er i posisjon til å dekryptere stemmer, skal hver 

av medlemmene tildeles deler av nøkler, som må settes sammen med de andre 
medlemmenes deler for å dekryptere avgitte stemmegivninger. 
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c) Minimum tre medlemmer fra internettvalgstyret må tre sammen for å konstruere 
dekrypteringsnøkkelen. 

 (3) Godkjenning av stemmegivninger og stemmesedler 

a) Kirkevalgreglene § 14-1 (3) gjelder ikke. I stedet gjelder følgende: Prøving av 
stemmegivninger avgitt elektronisk foretas ved klargjøring av stemmer før 
dekryptering etter § 9 (1). 

b) Kirkevalgreglene § 14-1 gjelder tilsvarende med unntak av § 14-1 (1) bokstav d), 
e) f) og g) for stemmer avgitt elektronisk. 

c) Kirkevalgreglene § 14-4 og § 14-5 med unntak av § 14-4 (1) bokstav a) gjelder 
tilsvarende for godkjenning av elektroniske stemmesedler. 

(4) Kirkevalgreglene § 14-6 gjelder, med følgende presisering: Etter at valgstyret og 
valgrådet er ferdig med den endelige opptellingen av stemmesedler avgitt på papir, skal 
valgstyret og valgrådet legge til godkjente stemmesedler avgitt elektronisk med rettinger. 
Kirkevalgreglene § 14-6 (5) bokstav b gjelder ikke.  

(5) Kirkevalgreglene § 14-8 får ikke anvendelse for elektroniske stemmesedler. I stedet 
gjelder: Godkjente og forkastede elektroniske stemmesedler til valg av bispedømmeråd 
og Kirkemøtet leveres valgrådet elektronisk. 

§ 10. Protokollering og offentliggjøring av resultat fra internettstemmegivningen 

(1) Internettvalgstyret skal protokollere resultatet fra opptellingen av internettstemmene. 
Resultatet skal fremgå per sokn og bispedømme og fordeles på de ulike valglistene. 
Protokollen skal underskrives av medlemmene i internettvalgstyret og gjøres tilgjengelig 
på kirkevalget.no. 

(2) Kirkevalgreglene § 14-7 gjelder tilsvarende med følgende presisering: Valgstyrene 
skal i tillegg protokollere resultatet fra opptellingen av internettstemmene særskilt i 
henhold til data mottatt i valgmodulen. 

(3) Kirkerådet skal sørge for at resultatene fra internettstemmegivningen blir tilgjengelige 
for allmennheten. 

(4) Publisering av foreløpige resultater av avgitte elektroniske stemmer kan skje etter at 
stemmegivingen er avsluttet på valgdagen. 

§ 11. Ikrafttredelse 

Disse regler trer i kraft 1. januar 2021.  

Saksbehandling 

Kristin Gunleiksrud Raaum fremmet følgende endringsforslag til nytt 
vedtakspunkt 1 (nåværende forslag til vedtak blir nytt vedtakspunkt 2): 
Kyrkjerådet ønskjer å leggje til rette for digital førehandsstemming. 
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Vedtatt med 13 mot 2 stemmer. 

KR 89/20 Vedtak 

1. Kyrkjerådet ønskjer å leggje til rette for digital førehandsstemming. 
 

2. Kyrkjerådet fastset med heimel i regler 20. april 2018 nr. 584 om valg av 
menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet (kirkevalgreglene) § 9-6 (2) 
og lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynsamfunn 
(trossamfunnsloven) § 12 annet ledd følgjande regler for digital 
forhåndsstemming:  

 

§ 1. Formål. Virkeområde 

(1) Formålet med disse reglene er å legge til rette for at medlemmene av Den norske 
kirke skal kunne velge sine representanter til menighetsråd, bispedømmeråd og 
Kirkemøtet ved å avgi elektronisk stemme over internett. 

(2) Disse reglene gjelder internettstemmegivning under forhåndsstemmegivningen. 

§ 2. Forholdet til kirkevalgreglene 

(1) Med mindre annet er bestemt i disse reglene, gjelder bestemmelsene i 
kirkevalgreglene. 

(2) Europarådets rekommandasjon CM/REK (2017) 5 om standarder for elektronisk 
stemmegivning skal legges til grunn så langt de passer, med følgende unntak: Vedlegg I 
Standarder for e-valg pkt. 27 og 35-39 gjelder ikke.  

§ 3. Definisjoner 

Ved internettstemmegivning legges følgende definisjoner til grunn: 

h. Stemmeseddel: med stemmeseddel i kirkevalgreglene menes også elektronisk 
stemmeseddel. 

i. Digitalt valgsystem: systemet som brukes til internettstemmegivning. 
j. Ukontrollert omgivelse: med ukontrollert omgivelse menes at stemmegivningen 

skjer utenfor valglokalet og uten at valgfunksjonær er til stede. 
k. Kontrollert omgivelse: med kontrollert omgivelse menes at stemmegivningen 

skjer i valglokalet der valgfunksjonærer er til stede. 
l. Autentisering: verifisering av identitet, slik at velgeren kan logge seg inn på i-

valgsystemet. 
m. Kryptering: å gjøre informasjon uleselig på en måte som gjør at informasjonen 

kun kan gjøres leselig om man har tilgang til en dekrypteringsnøkkel. 
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n. Dekryptering: å gjøre kryptert informasjon leselig ved bruk av en 
dekrypteringsnøkkel. 

§ 4. Prinsipper 

i. Følgende prinsipper legges til grunn: Internettstemmegivning er et supplement til 
stemmegivning med stemmesedler av papir. 

j. Velger som har avgitt elektronisk stemme skal kunne stemme flere ganger, likevel 
slik at det kun er én stemme som godkjennes, jf. § 8. 

k. Det skal brukes en identifiserings- og autentiseringsløsning for pålogging til det 
digitale valgsystemet på minimum sikkerhetsnivå 4. 

l. Velger skal etter endt stemmegivning kunne få bekreftelse på at stemmen er avgitt 
korrekt.  

m. Utenforstående og valgmyndighetene skal ikke ha mulighet til å få kunnskap om 
hva den enkelte velger har stemt. 

n. Det skal ikke være mulig for utenforstående, systemet og valgmyndighetene å 
endre en velgers stemmegivning uten at dette kan oppdages. 

o. I det digitale valgsystemet skal valglistene presenteres for velgerne i alfabetisk 
rekkefølge. 

p. Informasjon om krav til løsningen og hvordan det digitale valgsystemet virker 
skal gjøres offentlig kjent. 

§ 5. Internettvalgstyret 

(1) Det oppnevnes et internettvalgstyre på nasjonalt nivå som skal påse at 
internettstemmegivningen og opptelling av internettstemmene skjer i henhold til 
regelverket. Kirkerådet oppnevner fem faste medlemmer og fem personlige 
varamedlemmer. Kirkerådet utpeker leder av internettvalgstyret. 

(2) Internettvalgstyret skal: 

e) påse at internettstemmegivningen og opptelling av internettstemmene skjer i 
henhold til regelverket 

f) sørge for at kryptografiske nøkler behandles forsvarlig,  
g) sørge for dekryptering og opptelling av stemmer, jf. § 9 (3) 
h) undertegne protokoll, jf. § 10 

(3) Internettvalgstyret kan, dersom en hendelse inntreffer som kan medføre at valget ikke 
kan gjennomføres i samsvar med regelverket, bestemme at velgerne ikke skal kunne avgi 
stemme over internett. Dersom det treffes slikt vedtak og det på dette tidspunktet er avgitt 
internettstemmer, tar internettvalgstyret stilling til om disse skal forkastes. 

(4) Regler 14. november 1997 nr. 1541 for Kirkerådets virksomhet gjelder så langt de 
passer for internettvalgstyret.  

(5) Kirkerådets sekretariat fungerer som sekretariat for internettvalgstyret. 

§ 6. Forberedelse til internettvalg 
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(1) Kirkerådet skal innen utgangen av juli i valgåret sørge for at installasjon og 
basiskonfigurasjon av det digitale valgsystemet er gjennomført korrekt.  

(2) Kirkevalgreglenes bestemmelser om manntall gjelder tilsvarende med følgende 
presiseringer: 

d) Kirkerådet sørger for at det blir utarbeidet et elektronisk manntall til bruk ved den 
elektroniske stemmegivningen. 

e) Valgmanntallet skal ikke legges ut til offentlig ettersyn i elektronisk form. 
f) I tillegg til mulighet for kontroll i manntallseksemplar som legges ut til offentlig 

ettersyn i henhold til kirkevalgreglene § 2-11, får velgerne tilgang til å kontrollere 
egen manntallsoppføring via internett ved å autentisere seg i det digitale 
valgsystemet. 

(3) Kirkerådet skal i det digitale valgsystemet utarbeide elektroniske stemmesedler for 
alle godkjente valglister før forhåndsstemmegivningen starter. 

§ 7. Informasjon om lister og kandidater 

 Ved digital forhåndsstemming skal velgerne få informasjon om lister og kandidater 
som fastsatt i kirkevalgreglene. 

§ 8. Stemmegivingen 

(1) Velgere som ønsker det kan avgi stemme elektronisk over internett (ukontrollerte 
omgivelser) ved å logge seg på det digitale valgsystemet fra 10. august kl. 0900 til og 
med utgangen av onsdag før valgdagen. 

(2) Kirkevalgreglene § 9-4 (1) gjelder ikke. I stedet gjelder: Velgeren skal selv påse at 
stemmegivningen gjennomføres usett av andre. 

(3) Hvis elektroniske stemmer skal avgis i kontrollerte omgivelser skal velgeren kunne 
gjøre sitt valg i enerom og usett.  Der det har vært annonsert at det skal avholdes 
forhåndsstemming må velgeren alltid kunne avgi forhåndsstemme på papir.  

 (4) Velgeren skal legitimere seg overfor det digitale valgsystemet gjennom 
autentiseringsløsningen. 

(5) Etter autentisering får velgeren tilgang til å avgi elektronisk stemme. 

(6) Kirkevalgreglene § 9-4 (2) - (7) gjelder ikke.  

(7) En velger som har avgitt elektronisk stemme tidligere kan stemme på nytt elektronisk 
over internett. En velger som har avgitt elektronisk stemme kan ikke stemme på nytt med 
stemmeseddel av papir i et valglokale. Hvis en velger avgir stemmegiving i 
forhåndsstemmeperioden både på papir og digitalt vil den digitale stemmen godkjennes.  

(8) Dersom velgeren har avgitt flere elektroniske stemmegivninger, er det den sist avgitte 
stemmegivning som skal godkjennes.  
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§ 9. Dekryptering av elektroniske stemmer. Godkjenning av stemmegivninger og 
stemmesedler. Opptelling. 

(1) Kirkevalgreglene § 14-6 gjelder ikke for stemmer avgitt elektronisk. I stedet gjelder 
følgende: Etter at den digitale stemmegivningen er avsluttet, skal avgitte elektroniske 
stemmer dekrypteres. Før dekrypteringen skal de elektroniske stemmene klargjøres. Ved 
klargjøringen skal det gjøres korrigeringer for stemmer fra velgere som har stemt 
elektronisk flere ganger. Resterende elektroniske stemmer dekrypteres. 

(2) Dekryptering 

d) Internettvalgstyret skal forestå dekryptering av de elektroniske stemmene. 
e) For å sikre at ingen enkeltperson er i posisjon til å dekryptere stemmer, skal hver 

av medlemmene tildeles deler av nøkler, som må settes sammen med de andre 
medlemmenes deler for å dekryptere avgitte stemmegivninger. 

f) Minimum tre medlemmer fra internettvalgstyret må tre sammen for å konstruere 
dekrypteringsnøkkelen. 

 (3) Godkjenning av stemmegivninger og stemmesedler 

d) Kirkevalgreglene § 14-1 (3) gjelder ikke. I stedet gjelder følgende: Prøving av 
stemmegivninger avgitt elektronisk foretas ved klargjøring av stemmer før 
dekryptering etter § 9 (1). 

e) Kirkevalgreglene § 14-1 gjelder tilsvarende med unntak av § 14-1 (1) bokstav d), 
e) f) og g) for stemmer avgitt elektronisk. 

f) Kirkevalgreglene § 14-4 og § 14-5 med unntak av § 14-4 (1) bokstav a) gjelder 
tilsvarende for godkjenning av elektroniske stemmesedler. 

(4) Kirkevalgreglene § 14-6 gjelder, med følgende presisering: Etter at valgstyret og 
valgrådet er ferdig med den endelige opptellingen av stemmesedler avgitt på papir, skal 
valgstyret og valgrådet legge til godkjente stemmesedler avgitt elektronisk med rettinger. 
Kirkevalgreglene § 14-6 (5) bokstav b gjelder ikke.  

(5) Kirkevalgreglene § 14-8 får ikke anvendelse for elektroniske stemmesedler. I stedet 
gjelder: Godkjente og forkastede elektroniske stemmesedler til valg av bispedømmeråd 
og Kirkemøtet leveres valgrådet elektronisk. 

§ 10. Protokollering og offentliggjøring av resultat fra internettstemmegivningen 

(1) Internettvalgstyret skal protokollere resultatet fra opptellingen av internettstemmene. 
Resultatet skal fremgå per sokn og bispedømme og fordeles på de ulike valglistene. 
Protokollen skal underskrives av medlemmene i internettvalgstyret og gjøres tilgjengelig 
på kirkevalget.no. 

(2) Kirkevalgreglene § 14-7 gjelder tilsvarende med følgende presisering: Valgstyrene 
skal i tillegg protokollere resultatet fra opptellingen av internettstemmene særskilt i 
henhold til data mottatt i valgmodulen. 
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(3) Kirkerådet skal sørge for at resultatene fra internettstemmegivningen blir tilgjengelige 
for allmennheten. 

(4) Publisering av foreløpige resultater av avgitte elektroniske stemmer kan skje etter at 
stemmegivingen er avsluttet på valgdagen. 

§ 11. Ikrafttredelse 

Disse regler trer i kraft 1. januar 2021.   

Vedtatt med 15 mot 1 stemmer. 

 

KR 90/20 Ikrafttredelse av regelverk for 
Kirkemøtet 

Sammendrag 

Når Kirkemøtet vedtar et regelverk, treffer Kirkemøtet ofte samtidig et vedtak om 
at regelverket skal tre i kraft fra det tidspunkt Kirkerådet bestemmer. I denne 
saken foreslås det at Kirkerådet bestemmer at regler om ordning for 
valgmenigheter i Den norske kirke og regler for ungdomsdemokratiet i Den 
norske kirke skal tre i kraft fra 1. januar 2021, samme tidspunkt som 
kirkeordningen og trossamfunnsloven trer i kraft. Begge regelverk vil ha sin 
hjemmel i trossamfunnsloven og kirkeordningen. 

KR 90/20 Forslag til vedtak: 

1. Regler om ordning for valgmenigheter trer i kraft fra 1. januar 2021. 
2. Regler for ungdomsdemokratiet i Den norske kirke trer i kraft fra 1. januar 

2021. 

KR 90/20 Vedtak: 

1. Regler om ordning for valgmenigheter trer i kraft fra 1. januar 2021. 
2. Regler for ungdomsdemokratiet i Den norske kirke trer i kraft fra 1. januar 

2021. 
Enstemmig vedtatt 
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KR 91/20 Budsjett 2021 – rettssubjektet Den 
norske kirke   

Sammendrag 

I statsbudsjettet for 2021 foreslår Barne- og familiedepartementet et 
rammetilskudd til Den norske kirke på 2 257,2 mill. kroner. Sammenlignet med 
2020 er økningen på om lag 60 mill. kroner, eller om lag 2,7 prosent. Forslaget 
fra regjeringen medfører dermed en videreføring av tilskuddet, og gjør at 
aktivitetsnivået kan opprettholdes på samme nivå sammenlignet med tidligere år. 
Endelig statsbudsjett vedtas av Stortinget innen 15.desember. Når Kirkerådet 
treffer sitt vedtak om budsjett 2021 er det dermed med utgangspunkt i 
regjeringens forslag og ikke vedtatt budsjett. Dersom stortingsbehandlingen fører 
til endringer i tilskuddet til Den norske kirke vil det bli fremmet forslag til 
revidert budsjett i Kirkerådets januarmøte.  
Kirkemøtets nye budsjettreglement er lagt til grunn ved utarbeidelsen av forslag 
til fordeling av midler.  
Budsjettet er lagt med en kostnadsramme på totalt 2 331,8 mill. kroner. Utover 
rammetilskuddet fra Barne- og familiedepartementet har budsjettet en 
inntektsside med tilskudd fra Opplysningsvesenets fond og Justis- og 
beredskapsdepartementet til Svalbard kirke, samt enkelte andre driftsinntekter 
og finansinntekter. Samlet sett medfører dette et budsjett i balanse og et 
forventet regnskapsmessig resultat på kroner null. 
 

KR 91/20 Forslag til vedtak 

1. Kirkerådet vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2021 for rettssubjektet 
Den norske kirke, og med et regnskapsmessig resultat i balanse.  

 
Rettssubjektet          
Den norske kirke Budsjett 2021 Budsjett 2020 
Mottatte Tilskudd -2 304 753 -2 249 779 
Andre inntekter -21 000 -46 668 
Sum 
driftsinntekter -2 325 753 -2 296 447 
Tilskudd mv. 579 030 568 090 
Lønn og 
godtgjørelse 1 408 063 1 420 623 
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Andre 
driftskostnader 344 660 341 734 
Sum 
driftskostnader 2 331 753 2 330 447 
Finansposter -6 000 -15 000 
Budsjettert 
årsresultat 0 19 000 

 
2. Basert på mottatt statstilskudd for 2021 vedtar Kirkerådet følgende 

fordeling på de ulike enhetene og budsjettgruppene:  
 

    Budsjettgrupper 
Tildeling 
2021   

 

Dnk -       
drift 

Dnk - 
tilskudd 

Tilskudd - 
andre 

110 rDnk 358 323 1 540 42 733 402 596 
120 Kirkerådet 88 846 19 018   107 864 
130 Bispemøtet 7 475     7 475 
210 Oslo 154 764 54 762   209 526 
220 Borg 132 018 61 573   193 591 
230 Hamar 113 117 40 469   153 586 
240 Tunsberg 108 421 42 871   151 292 

250 
Agder og 
Telemark 124 294 46 966   171 260 

260 Stavanger 105 227 51 562   156 789 
270 Bjørgvin 155 727 65 005   220 732 
280 Møre 78 224 33 128   111 352 
290 Nidaros 120 474 50 273   170 747 
300 Sør-Hålogaland 83 266 35 687   118 953 
310 Nord-Hålogaland 89 948 33 443   123 391 
311 Svalbard 5 600     5 600 
  TOTALT 1 725 724 536 297 42 733 2 304 754 

 
 

3. Kirkerådet vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2021 for rettssubjektet 
Dnk, prefiks 110, med netto budsjetterte kostnader på 402,6 mill. kroner.  
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I beløpet inngår budsjett for kontrollutvalget på 475 000 kroner.  
 

4. Kirkerådet vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2021 for Kirkerådet, 
prefiks 120, med netto budsjetterte kostnader på 107,9 mill. kroner.  
 

5. Kirkerådet vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2021 for Bispemøtet, 
prefiks 130, med netto budsjetterte kostnader på 7,5 mill. kroner.  

Saksbehandling 

Karl Johan Kirkebø fremmet følgende forslag: 
2 000 000 settes av til kultur og satsing på regionale kultursentre, og dekkes 
inn over mindreforbruk. 

Vedtatt med 14 mot 3 stemmer. 

 

KR 91/20 Vedtak 

1. Kirkerådet vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2021 for rettssubjektet 
Den norske kirke, og med et regnskapsmessig resultat i balanse.  

 
Rettssubjektet          
Den norske kirke Budsjett 2021 Budsjett 2020 
Mottatte Tilskudd -2 304 753 -2 249 779 
Andre inntekter -21 000 -46 668 
Sum 
driftsinntekter -2 325 753 -2 296 447 
Tilskudd mv. 579 030 568 090 
Lønn og 
godtgjørelse 1 408 063 1 420 623 
Andre 
driftskostnader 344 660 341 734 
Sum 
driftskostnader 2 331 753 2 330 447 
Finansposter -6 000 -15 000 
Budsjettert 
årsresultat 0 19 000 
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2. Basert på mottatt statstilskudd for 2021 vedtar Kirkerådet følgende 
fordeling på de ulike enhetene og budsjettgruppene:  
 

    Budsjettgrupper 
Tildeling 
2021   

 

Dnk -       
drift 

Dnk - 
tilskudd 

Tilskudd - 
andre 

110 rDnk 358 323 1 540 42 733 402 596 
120 Kirkerådet 88 846 19 018   107 864 
130 Bispemøtet 7 475     7 475 
210 Oslo 154 764 54 762   209 526 
220 Borg 132 018 61 573   193 591 
230 Hamar 113 117 40 469   153 586 
240 Tunsberg 108 421 42 871   151 292 

250 
Agder og 
Telemark 124 294 46 966   171 260 

260 Stavanger 105 227 51 562   156 789 
270 Bjørgvin 155 727 65 005   220 732 
280 Møre 78 224 33 128   111 352 
290 Nidaros 120 474 50 273   170 747 
300 Sør-Hålogaland 83 266 35 687   118 953 
310 Nord-Hålogaland 89 948 33 443   123 391 
311 Svalbard 5 600     5 600 
  TOTALT 1 725 724 536 297 42 733 2 304 754 

 
 

3. Kirkerådet vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2021 for rettssubjektet 
Dnk, prefiks 110, med netto budsjetterte kostnader på 402,6 mill. kroner.  
I beløpet inngår budsjett for kontrollutvalget på 475 000 kroner.  

 
4. Kirkerådet vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2021 for Kirkerådet, 

prefiks 120, med netto budsjetterte kostnader på 107,9 mill. kroner.  
 

5. Kirkerådet vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2021 for Bispemøtet, 
prefiks 130, med netto budsjetterte kostnader på 7,5 mill. kroner.  

 

Enstemmig vedtatt. 
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KR 92/20 Oppnevning av medlemmer til 
Bibelselskapets representantskap 2021-2023 
 

Sammendrag 

Den norske kirke er bedt om å oppnevne syv medlemmer til Bibelselskapets 
representantskap for treårsperioden 2021-2023.  
Det er Kirkerådet som oppnevner etter anbefaling fra Mellomkirkelig råd. I 
tillegg foreslår Samisk kirkeråd for Kirkerådet en sørsamisk og en nordsamisk 
representant.  
Bibelselskapet har et bredt sammensatt representantskap, hvor det bl.a. sitter en 
representant fra hvert landsomfattende kristne trossamfunn. Fra Den norske 
kirke sitter alle biskopene i tillegg til de syv representantene som nå skal 
oppnevnes.  
Kirkerådets direktør og MKRs nestleder har sittet i representantskapet i kraft av 
sin funksjon. Ved ny oppnevning foreslår Mellomkirkelig råd å erstatte 
Kirkerådets direktør med Kirkerådets leder. 
I tillegg er følgende personer forespurt og har sagt seg villige til å være 
kandidater: 
Karl Johan Kirkebø (ny) 
Marion Grau (gjenoppnevning) 
Ellen Aasland Reinertsen (gjenoppnevning) 
Samisk kirkeråd hadde sitt møte etter Mellomkirkelig råd. De fremmer derfor sitt 
forslag direkte til Kirkerådet.  Samisk kirkeråd foreslår at Ingrid Marie 
Nordstrand gjenoppnevnes fra Nord-samisk område og at Ingrid Jåma 
oppnevnes fra Sør-samisk område. 

KR 92/20 Forslag til vedtak 

Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd anbefaler for Kirkerådet at følgende 
personer oppnevnes til Det Norske Bibelselskaps representantskap 2021 til 2023: 
1. Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum 
2. Mellomkirkelig råds nestleder Kjetil Drangsholt 
3. Karl Johan Kirkebø  
4. Marion Grau  
5. Ellen Aasland Reinertsen  
6. Inga Marie Nordstrand, nordsamisk område 
7. Ingrid Jåma, sørsamisk område 
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KR 92/20 Vedtak 

Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd anbefaler for Kirkerådet at følgende 
personer oppnevnes til Det Norske Bibelselskaps representantskap 2021 til 2023: 
1. Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum 
2. Mellomkirkelig råds nestleder Kjetil Drangsholt 
3. Karl Johan Kirkebø  
4. Marion Grau  
5. Ellen Aasland Reinertsen  
6. Inga Marie Nordstrand, nordsamisk område 
7. Ingrid Jåma, sørsamisk område 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 93/20 Oppnevning til Norges kristne råds 
rådsmøte 2021-2023 

Sammendrag 

Kirkerådet skal etter forslag fra Mellomkirkelig råd: 
1. Oppnevne Den norske kirkes representanter til rådsmøtet i Norges Kristne 
Råd. 
2. Foreslå kandidater til styret i Norges Kristne Råd. 
Oppnevningen gjelder fra og med rådsmøtet 2021 til og med rådsmøtet 2023. 
 
Ifølge det nye regelverket for Mellomkirkelig råd skal ett av medlemmene i 
Norges Kristne Råds styre være medlem av Mellomkirkelig råd (§3d). 
Medlemmer i rådet pr. i dag er internasjonal direktør Berit Hagen Agøy 
(styreleder i NKR), kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum og preses Olav 
Fykse Tveit. MKR anbefaler å fortsette denne sammensetningen, og foreslår at 
preses blir medlem av MKR, med visepreses som vara.  
Mellomkirkelig råd behandlet saken på sitt møte 24. november 2020 og gjorde 
følgende vedtak. 

KR 93/20 Forslag til vedtak 

Mellomkirkelig råd anbefaler Kirkerådet å fatte følgende vedtak: 
1. Oppnevning av representanter til Rådsmøtet i Norges Kristne Råd 

fra Den norske kirke i perioden fra 2021-2023:  
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1 Kristin Gunleiksrud Raaum  KR leder Oslo (Åf)   

 Vara: Karin Elin Berg KR nestleder Borg (Åf) 

2 Olav Fykse Tveit  Preses  

 Vara: Atle Sommerfeldt Visepreses 

3 Berit Hagen Agøy  Internasjonal direktør  

 Vara: Einar Tjelle Seksjonsleder 

4 Kristine Sandmæl MKRs leder 

 Vara: Velges på MKR-møtet MKRs nestleder 

5 Oddny Miljeteig  MKR medl. Bjørgvin (Åf) 

 Vara: Astrid Fylling MKR vara Bjørgvin 

6 Monika Tettli  MKR medl. Møre (B) 

 Vara: Jon Henrik 
Gulbrandsen  

MKR vara Nidaros 

7 Kai Steffen Østensen  MKR medl. Agder og Telemark (Åf) 

 Vara: Inga Stoveland Dekko  MKR vara Tunsberg (Åf) 

8 Jostein Ådna  MKR medl. Stavanger (N) 

 Vara: Dag-Kjetil Hartberg MKR vara Borg (geistlig repr.) 

9 Thomas Tinglum  KR medl. Hamar 

 Vara: Iselin Vistekleiven   KR medl. Hamar (N) 

10 Alex Ramstad Døsvik  KR medl. Nidaros (Åf) 

 Vara: Marta Garborg Bergslid KR medl. Nidaros 

11 Kurt Solstrøm KR medl. Sør-Hålogaland (samisk) 

 Vara: Rolf Steffensen   KR medl. Sør-Hålogaland  

12 Anne Helene Gjone  KM medl. Tunsberg (N) 

 Vara: Heidi Nordkvelde  KM medl. Tunsberg (Af) 
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13 Marta Kristine Ims  KM medl. Nord-Hålogaland (N) 

 Vara: Hanne Marit Braathen  KM medl. Nord-Hålogaland (B) 

14 Erling Birkedal  KM medl. Borg (N)  

 Vara: Ole Jacob Flæten  KM medl. Borg (Åf) 

 

 
2. Kandidater til styret i Norges Kristne råd 

 

Medlem: Varamedlem: 
Preses (Olav Fykse Tveit) Visepreses (Atle Sommerfeldt) 
Kirkerådets leder (Kristin 
Gunleiksrud Raaum) 

Kirkerådets nestleder (Karin Elin 
Berg) 

Internasjonal direktør (Berit 
Hagen Agøy)  

Seksjonsleder for økumenikk og 
dialog (Einar Tjelle) 

 

3. Medlem av Mellomkirkelig råd 
 

Preses Olav Fykse Tveit oppnevnes som medlem av Mellomkirkelig råd, i 
egenskap av å være styremedlem i Norges Kristne Råd. Visepreses er vara. 

KR 93/20 Vedtak 

Mellomkirkelig råd anbefaler Kirkerådet å fatte følgende vedtak: 
1. Oppnevning av representanter til Rådsmøtet i Norges Kristne Råd 

fra Den norske kirke i perioden fra 2021-2023:  
 

1 Kristin Gunleiksrud Raaum  KR leder Oslo (Åf)   

 Vara: Karin Elin Berg KR nestleder Borg (Åf) 

2 Olav Fykse Tveit  Preses  

 Vara: Atle Sommerfeldt Visepreses 
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3 Berit Hagen Agøy  Internasjonal direktør  

 Vara: Einar Tjelle Seksjonsleder 

4 Kristine Sandmæl MKRs leder 

 Vara: Velges på MKR-møtet MKRs nestleder 

5 Oddny Miljeteig  MKR medl. Bjørgvin (Åf) 

 Vara: Astrid Fylling MKR vara Bjørgvin 

6 Monika Tettli  MKR medl. Møre (B) 

 Vara: Jon Henrik 
Gulbrandsen  

MKR vara Nidaros 

7 Kai Steffen Østensen  MKR medl. Agder og Telemark (Åf) 

 Vara: Inga Stoveland Dekko  MKR vara Tunsberg (Åf) 

8 Jostein Ådna  MKR medl. Stavanger (N) 

 Vara: Dag-Kjetil Hartberg MKR vara Borg (geistlig repr.) 

9 Thomas Tinglum  KR medl. Hamar 

 Vara: Iselin Vistekleiven   KR medl. Hamar (N) 

10 Alex Ramstad Døsvik  KR medl. Nidaros (Åf) 

 Vara: Marta Garborg Bergslid KR medl. Nidaros 

11 Kurt Solstrøm KR medl. Sør-Hålogaland (samisk) 

 Vara: Rolf Steffensen   KR medl. Sør-Hålogaland  

12 Anne Helene Gjone  KM medl. Tunsberg (N) 

 Vara: Heidi Nordkvelde  KM medl. Tunsberg (Af) 

13 Marta Kristine Ims  KM medl. Nord-Hålogaland (N) 

 Vara: Hanne Marit Braathen  KM medl. Nord-Hålogaland (B) 

14 Erling Birkedal  KM medl. Borg (N)  

 Vara: Ole Jacob Flæten  KM medl. Borg (Åf) 
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2. Kandidater til styret i Norges Kristne råd 

 

Medlem: Varamedlem: 
Preses (Olav Fykse Tveit) Visepreses (Atle Sommerfeldt) 
Kirkerådets leder (Kristin 
Gunleiksrud Raaum) 

Kirkerådets nestleder (Karin Elin 
Berg) 

Internasjonal direktør (Berit 
Hagen Agøy)  

Seksjonsleder for økumenikk og 
dialog (Einar Tjelle) 

 

3. Medlem av Mellomkirkelig råd 
 

Preses Olav Fykse Tveit oppnevnes som medlem av Mellomkirkelig råd, i 
egenskap av å være styremedlem i Norges Kristne Råd. Visepreses er vara. 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 94/20 Oppnevning av Kirkemøtets 
representanter i evalueringsnemnda 2021-
2024 

Sammendrag 

Evalueringsnemnda har hjemmel i forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting av 
prest i Den norske kirke § 4. Evalueringsnemnda har 5 medlemmer. Kirkemøtet 
oppnevner 2 medlemmer blant sine leke representanter. Kirkemøtet delegerte i 
sak KM 13/11 til Kirkerådet å oppnevne Kirkemøtets representanter til nemnda. 

 

KR 94/20 Forslag til vedtak 

1. Kirkerådet oppnevner følgende medlemmer med personlig vara til å sitte i 
evalueringsnemnda i perioden 2020-2023: 
1: 
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2: 
 
 

2. Kirkerådet oppnevner førsteamanuensis Merete Thomassen til 
konsultativt medlem av Kirkerådets arbeidsutvalg ved behandling av 
klagesaker fra evalueringsnemnda. 

 

Saksbehandling 

Kristin Gunleiksrud Raaum fremmet følgende forslag til kandidater under 
vedtakspunkt 1: 

1. Turid Fjose, med vara Inger Johanne Aas 
2. Erling Birkedal, med vara Ole Jacob Flæten 

Enstemmig vedtatt 
 

KR 94/20 Vedtak 

1. Kirkerådet oppnevner følgende medlemmer med personlig vara til å sitte i 
evalueringsnemnda i perioden 2020-2023: 
1. Turid Fjose, med vara Inger Johanne Aas 
2. Erling Birkedal, med vara Ole Jacob Flæten 
 

2. Kirkerådet oppnevner førsteamanuensis Merete Thomassen til 
konsultativt medlem av Kirkerådets arbeidsutvalg ved behandling av 
klagesaker fra evalueringsnemnda. 

Enstemmig vedtatt. 

 
 

KR 95/20 Oppnevning av medlemmer til KAs 
landsråd for perioden 2021-2025  

Sammendrag 

Den norske kirke (rettssubjektet) ble medlem av KA fra 1.1.2017. Det er 
Kirkerådet som oppnevner medlemmer på vegne av rettssubjektet. Den første 
fireårsperioden er nå over, og Kirkerådet må oppnevne nye medlemmer for 
perioden 2021-2025. 
Kirkerådet oppnevner på vegne av rettssubjektet Den norske kirke 15 medlemmer 
og 10 varamedlemmer i prioritert rekkefølge. 
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KR 95/20 Forslag til vedtak 

Kirkerådet oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer til KAs landsråd 
for perioden 2021-2025: 
 

Karin Elin Berg Borg KR Rmdl 
Liv Heidrun S. Heskestad Stavanger KM Rmdl 
Agnes Sofie Gjeset Nidaros KM Rmdl 
Marius Eide Berge Oslo KM Rmdl 
Lill Tone Grahl-Jacobsen Tunsberg KR Rmdl 
Finn Huseby Hamar KM Rmdl 
Stein Reinertsen Agder og Telemark KM Rmdl 
Karl Johan Kirkebø Bjørgvin KR Rmdl 
Turid Fjose Bjørgvin KM Rmdl 
Ann-Kristin Sørvik Møre KM Rmdl 
Bjørn Thomas Åhren Sør-Hålogaland KM Rmdl 
Hanne M. Braathen Nord-Hålogaland KM Rmdl 
Olav Fykse Tveit Preses KR Rmdl 
Harald Hegstad Oslo KM Rmdl 
Anne Sofie Rosenvinge Stiftsdirektør Borg Ansatt 
Vararepresentanter    
Aril Mikkelsen Tunsberg KM Rmdl 
Elise Sandnes Stiftsdirektør Oslo Ansatt 
Iselin Vistekleiven Hamar KR Rmdl 
Erling Birkedal Borg KM Rmdl 
Terje Damman Agder og Telemark KM Rmdl 
Ole Martin Grevstad  Møre KM Rmdl 
Therese Egebakken Stavanger  KR Rmdl 
Erik Seem Nidaros KM Rmdl 
Tanja Fatima Nyjordet Sør-Hålogaland KM Rmdl 
Margareth Ranberg Sør-Hålogaland SKR Rmdl 
Jo Hedberg Tunsberg KM Rmdl 
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Saksbehandling 

Direktøren endret sitt forslag til vedtak på følgende punkt: 
Tanja Fatima Nyjordet bytter plass med Bjørn Thomas Åhren 
Ikke realitetsbehandlet. 

 
Therese Egebakken fremmet følgende endringsforslag: 
Jostein Ådna  erstatter Therese Egebakken. 
Ikke realitetsbehandlet. 

 
Kurt Solstrøm fremmet følgende endringsforslag: 
Bjørn Thomas Åhren erstatter Agnes Sofie Gjeset. 
Ikke realitetsbehandlet. 

 
Kristin Gunleiksrud Raaum fremmet følgende alternative vedtaksforslag: 
Sekretariatet jobber videre med saken med utgangspunkt i forslagene i møtet, 
og fremmer saken på nytt i januarmøtet. 

Vedtatt. 

 

KR 95/20 Vedtak 

Administrasjonen jobber videre med saken med utgangspunkt i forslagene i 
møtet, og fremmer saken på nytt i januarmøtet. 

Vedtatt. 

 

KR 96/20 Ikke bruk Wizz Air 

Sammendrag 

Karl Johan Kirkebø fremmet i Kirkerådsmøte 3.des. 2020, forslag om at 
Kirkerådet treffer vedtak om å ikke benytte Wizz Air. Svært mange 
arbeidstakerorganisasjoner har besluttet å ikke bruke Wizz Air, og en del 
selskaper og virksomheter. Som en politisk resolusjon er det fullt mulig å treffe et 
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vedtak som foreslått. Det er noen juridiske yttergrenser som kanskje kan bli noe 
mer krevende å håndtere. 

KR 96/20 Forslag til vedtak 

Kirkerådet vil ikke bruke Wizz Air til tjenestereiser for våre ansatte og de som 
reiser på våre vegne. Dersom flyselskapet inngår tariffavtaler med sine ansatte og 
selskapet inngår i det organiserte arbeidslivet, faller dette vedtaket bort. 

Saksbehandling 

Kristin Gunleiksrud Raaum fremmet følgende endringsforslag: 
Dersom flyselskapet gir sine ansatte mulighet til å organisere seg og selskapet 
inngår i det organiserte arbeidslivet faller dette vedtaket bort. 

Ikke realitetsbehandlet. 

 
Tove Karoline Knutsen fremmet følgende endringsforslag til siste setning: 
Dersom selskapet respekterer de ansattes rett til å organisere seg, slik at 
selskapet inngår i det organiserte arbeidslivet, faller dette vedtaket bort. 

Ikke realitetsbehandlet. 

 
Kjersti Gautestad Norheim fremmet følgende forslag: 
Saken oversendes arbeidsgiverutvalget. 

Vedtatt med 9 mot 8 stemmer. 

 

KR 96/20 Vedtak 

Saken oversendes arbeidsgiverutvalget. 

Vedtatt med 9 mot 8 stemmer. 


