
Protokoll Kirkerådets arbeidsutvalg 14. mai2020

Tid: 12.00 –13.50

Til stede: Kristin Gunleiksrud Raaum
Harald Hegstad
Olav Fykse Tveit, på video
Olav Myklebust, på telefon

Fra administrasjonen:
Ingrid Vad Nilsen
Jan Rune Fagermoen
Øyvind Meling

Saker:
KR-AU 31/20 Frist for innføring av ny gudstjenesteordning

Sammendrag
Flere bispedømmer melder om menigheter som på grunn av covid-19 har blitt
forsinket i arbeidet medjustering av lokal grunnordning. Det foreslås derfor at
bispedømmerådet kan bestemme en ny frist for sitt bispedømme. Dersom det bare er
enkelte menigheteri bispedømmetsom trenger utsettelse, ligger det innenfor
biskopens myndighet å innvilge dette.

Vedtak
Bispedømmerådet gis myndighet til å vedta at fristen for innføring av justert lokal
grunnordning (gudstjenesteordningen av 2019) utsettes til etter 1. søndag i advent
2020 for menighetene i sitt bispedømme.

Dersom det kun er enkeltmenigheter i bispedømmet som har behov for utsatt frist,
gis biskopen myndighet til å innvilge dette.

Justert lokal grunnordning skal være innført i alle menigheter senest 1. pinsedag
2021.

Enstemmig

KR-AU 32/20 Saksliste for Kirkerådets møte 4.-5. juni 2020

Sammendrag
Kirkerådets møte 4.-5. juni 2020 blir på Radisson Blu Airport Hotel. Det planlegges
seminar i forbindelse med sak KR 40/20 Evaluering av Kirkevalget 2019 på fredag og
seminar i forbindelse med sak KR 46/20 Satsinger i budsjett 2021 på torsdag.

Det planlegges ramme for møte torsdag 4. juni kl.10.00 –fredag 5. juni kl 17.00.

Vedtak
Saken drøftet.

Enstemmig



KR-AU 33/20 Utkast til kjøreplan Kirkemøtet oktober 2020 
 
Sammendrag 
Det lages en kjøreplan for Kirkemøtet 8. - 11. oktober 2020 som gjør det mulig å 
behandle de fleste sakene som var planlagt behandlet på Kirkemøtet 2020. Det 
forutsettes at alle sakene kun behandles i plenum. 
 
Vedtak 
Kirkerådets arbeidsutvalg drøftet saksliste og kjøreplan og kom med innspill til 
utforming av møtet. 
 
Enstemmig 
 
KR-AU 34/20 Forsknings-, utviklings- og innovasjonsstrategi 
 
Vedtak 
Kirkerådets arbeidsutvalg kom med innspill til saken. 
 
Enstemmig 
 
KR-AU 35/20 Orienteringssaker 

- Bioteknologiloven 
- Kirkelige reaksjoner på den israelske regjerings planer om annektering av 

områder på Vestbredden 
- Hans Nilsen Hauge jubileet 
- Personalendringer i Kirkerådet 
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