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Protokoll fra møte i Kirkerådet 04. 05. juni 
2020 
 
Gardermoen, Radisson Blu 
 
Til stede: 

Karin-Elin Berg  Harald Hegstad 
Kjersti Brakestad Boge Linn Strømme Hummelvoll  
Ole Kristian Bonden Olav Myklebust 
Olav Fykse Tveit Jan Olav Olsen 
Per Winsnes Kristin Gunleiksrud Raaum 
Anne Berit Evang Gunnar Winther 
Marie Klakegg Grastveit   
  
Fra Mellomkirkelig råd: Forfall 
Fra Samisk kirkeråd: Forfall 
Fra Utvalg for ungdomsspørsmål: Forfall 

 
Forfall hele møtet 
Agnes Sofie Engen Gjeset, Sara Ellen Anne Eira, Anne Jorid Gjertsen, Kari 
Helene Skog, Silje Håve Smørvik, Kristine Sandmæl 
 
Til stede fra sekretariatet: 

Ingrid Vad Nilsen Jan Rune Fagermoen 
Berit Hagen Agøy Øyvind Meling 
Ingeborg Dybvig Kristian Myhre 
Emil Alexander Haugerud Engeset Inger Kari Stensrud 

 
 

 
 

 

Gardermoen, 04.-05. juni 2020 
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Konstituering 
Møtet ble ledet av Kristin Gunleiksrud Raaum, og som vanlig fulgte ordningen 
med en saksordfører for hver sak.  
 

Saksliste 

Sak  Sakstittel 
KR 35/20  Godkjenning av innkalling og saksliste   
  
KR 36/20  Orienteringssaker 

KR 36.1/20 Muntlig orientering fra KR, MKR, SKR, BM og UFUNG 
KR 36.2/20 Oppfølging av evaluering av Samarbeid menighet og 
misjon (SMM) 
KR 36.3/20 Evalueringsrapport SMM 2020  
KR 36.4/20 Høringssvar på Klimakur 2020 fra Kirkerådet 
KR 36.5/20 Høringsnotat – engangsløsning for utlendinger med 
lang oppholdstid i Norge 
KR 36.6/20 Mellomkirkelig råds arbeid i koronasituasjonen 
KR 36.7/20 Kirkelig organisering 
KR 36.8/20 Årsrapport 2019 Den norske kirke 
KR 36.9/20 Hva er da et menneske… (Norsk teologisk samtale-
forum lanserer ny rapport om bioteknologi)  
KR 36.10/20 Høringssvar – Midlertidige innreiserestriksjoner for 
utlendinger av hensyn til folkehelsen 
KR 36.11/20 Årsrapport fra Norges Kristne råd 

 
KR 37/20  Referatsaker 

KR 37.1/20 Protokoll Kirkerådets arbeidsutvalg 27.03.2020  
KR 37.2/20 Protokoll Kirkerådets arbeidsutvalg 27.04.2020 
KR 37.3/20 Protokoll Kirkerådets arbeidsutvalg 04.05.2020 
KR 37.4/20 Protokoll Kirkerådets arbeidsutvalg 14.05.2020 
KR 37.5/20 Protokoll fra Bispemøtet 14.-18.10.2019 
KR 37.6/20 Protokoll fra Bispemøtet 18.03.2020 
KR 37.7/20 Protokoll fra Bispemøtet 25.03.2020 
KR 37.8/20 Protokoll fra Bispemøtet 31.03.2020 
KR 37.9/20 Protokoll fra Bispemøtet 08.04.2020 
KR 37.10/20 Protokoll fra Bispemøtet 21.04.2020 
KR 37.11/20 Protokoll fra Bispemøtet 12.05.2020 
KR 37.12/20 Protokoll Kirkerådets arbeidsgiverutvalg 17.03.2020 
KR 37.13/20 Protokoll Kirkerådets arbeidsgiverutvalg 14.05.2020 

 
KR 38/20 Valg på Kirkemøtet 2020 (KM 2020)  
KR 39/20 Revidert plan for diakoni  
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KR 40/20 Ny klimafotavtrykksanalyse for Den norske kirke 2017 

KR 41/20 Evaluering av Kirkevalget 2019 (med seminar)  
KR 42/20 Oppfølging av stortingsmelding om Opplysningsvesenets fond 

(unntatt offentlighet) 
KR 43/20  Gjennomføring av Kirkemøtet og valg av Kirkerådet m.m. i lys av 

smitteverntiltak mot covid-19  
 
KR 44/20 Kirkemøtet oktober 2020 – saksliste og kjøreplan 

KR 45/20 Forsknings-, utviklings- og innovasjonsstrategi for Den norske 
kirke 

KR 46/20 Satsinger i budsjett 2021 (med seminar)  
KR 47/20 Enhetlig ledelse i Døvekirken - forsøksprosjekt  
 
KR 48/20  Kirke på nett i koronakrisen 
KR 49/20 Fjernmøter i kirkelige rådsorganer –fastsettelse av forskrift for  
   bispedømmerådene og videre oppfølging  
 
KR 50/20 Utsettelse av rapporteringsfrister for kirkelig organisering  
  
 

 

KR 35/20 Godkjenning av innkalling og 
saksliste 
Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.  

 

KR 36/20 Orienteringssaker 
KR 18.1/20  Muntlig orientering ved KR, MKR, SKR, BM og UKM 

Kirkerådet ved direktør: 

• Kirkerådet har jobbet mye med kriseledelse i trossamfunnet som helhet 
samt på bispedømmenivå og i sekretariatet 

• Sentrale elementer har vært arbeidstid, kontinuitetsplanlegging, ROS-
analyser, HMS-rutiner og samarbeid med vernetjenesten og tillitsvalgte 

• I internkommunikasjonen har det vært viktig å avklare målgrupper (ledere 
i begge linjer eller alle ansatte) 
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• Stort press på ekstern kommunikasjon – media og samfunnet hadde stort 
behov for å få avklart hvordan Den norske kirke forholder seg til 
pandemien 

• Var tidlig ute med å få utviklet bransjestandard/smittevernveileder for 
Den norske kirke 

• Erfaringen er at nasjonal ledelse etterspørres i en krisesituasjon. 
Organisasjonen er omstillingsdyktig og kan kaste seg rundt når det trengs, 
samtidig som det er kompliserte strukturer på alle nivåer som kan være 
hemmende. På HMS-feltet blir dette særlig tydelig 

Den digitale korona-kirken (ved kommunikasjonsdirektør Ingeborg 
Dybvig) 

• Da samfunnet stengte ned måtte kommunikasjonsavdelingen 
reorganiseres raskt 

• Opprettet beredskapsgruppe med kommunikasjonsrådgivere i 
bispedømmene og fellesråd 

• Ansatte i Kirkerådet ble «omdirigert» til kommunikasjonsoppgaver 
• Første live-sending ble gjort fredag 13. mars klokken 15:30 
• Stor kreativitet og nært samarbeid i hele trossamfunnet – lokalkirken 

synlig nasjonalt 
• Faste «striper» med daglige sendinger 24/7 
• Oppretting av team som jobber med å følge med og svare på henvendelser 

i sosiale medier 
• Nettprester i Sjømannskirken på vakt 16 timer i døgnet, hele uken 
• 8 000 flere følgere på Facebook i løpet av ca 4 uker 
• 100 000 kommentarer, delinger, reaksjoner 
• 40 % av de som har sett, er ikke følgere 
• 11 % økning på Instagram 
• 2 mill. visninger på Facebook – 3 sekunder eller mer 
• 560.000 visninger på 15 sekunder eller mer 
• 210.000 visninger på ett minutt eller mer 

Mellomkirkelig råd ved internasjonal direktør 

• MKR erfarer at koronakrisen er global, og sprer seg fra land til land og fra 
kirke til kirke. Mange kirker er tungt involvert i diakonalt arbeid – enkelte 
steder er 50 % av helsetjenesten tilbudt av kirken 

• Rådet har hatt kontakt med søsterkirker og økumeniske organisasjoner, og 
mange opplever store økonomiske utfordringer når gavemidler fra 
medlemmer faller bort 

• Kirkenes Verdensråd kutter programmene med 20 % neste år 
• Mange steder hvor det ikke er tillit til myndighetene er det religiøse ledere 

som formidler informasjon om smittevern til befolkningen 
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• Det lutherske verdensforbund har opprettet et hjelpefond for å støtte 
medlemskirkene. Kirkens Nødhjelp ivaretar fondet i Norge, og Den norske 
kirke har økt tilskuddet 

• Bispedømmene har satt i gang to innsamlingsaksjoner: En til støtte for 
SMM-organisasjonenes arbeid ute, og en til Den evangelisk-lutherske 
kirke i Jordan og det hellige land. 

• Kritisk situasjon i Midt-Østen knyttet til både koronakrisen og Israels 
planer om annektering 

• Veldig mange kirker har fått ny tilstedeværelse på Internett 
• Kirkerådets avdeling for kirkefag og økumenikk har laget en del 

nyhetssaker om hvordan det står til i den globale kirke. Viktig del av den 
digitale satsingen å dele nyheter fra den verdensvide kirke 

• Å drive religionsdialog med dialogpartnerne forutsetter fysiske møter 
– tydelig begrensning med videomøter 

• De økumeniske organisasjonene avlyser store samlinger ut neste år 

Bispemøtet ved preses 

• Høy aktivitet i Bispemøtet – åtte møter mellom mars og mai 
• Atle Sommerfeldt gjorde som konstituert preses en utmerket jobb, og 

nyttiggjorde seg erfaringer med kriseledelse fra tidligere arbeidsforhold. 
• Bispemøtet uttalte seg om deler av endringene i bioteknologiloven mens 

den ble behandlet på Stortinget 
• Også en uttalelse om Israels planer om annektering av Palestina etter 

samtaler med kirkeledere i Palestina og Midt-Østen for øvrig 
• Innføringskurs for nye prester ble utsatt 
• Veien til prestetjeneste gjennomføres i bispedømmene med ressurser fra 

Bispemøtet 
• Teologidagene 2020 måtte avlyses 
• Skal jobbe med begrepet «kristen sionisme» og hvilken rolle kirkene og 

kristendommen spiller i den betente situasjonen i Israel/Palestina. 
 
KR 36.2/20 Oppfølging av evaluering av Samarbeid menighet og misjon (SMM) 
KR 36.3/20 Evalueringsrapport SMM 2020  
KR 36.4/20 Høringssvar på Klimakur 2020 fra Kirkerådet 
KR 36.5/20 Høringsnotat – engangsløsning for utlendinger med lang 

          oppholdstid i Norge 
KR 36.6/20 Mellomkirkelig råds arbeid i koronasituasjonen 
KR 36.8/20 Årsrapport 2019 for Den norske kirke 
KR 36.9/20 Hva er da et menneske… (Norsk teologisk samtaleforum lanserer ny 

           rapport om bioteknologi)  
KR 36.10/20 Høringssvar – Midlertidige innreiserestriksjoner for utlendinger av 

            hensyn til folkehelsen 
KR 36.11/20 Årsrapport fra Norges Kristne råd 
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KR 36.7/20 Muntlig orientering om prosjektet for kirkelig 
organisering ved prosjektdirektør 

• Digitale møter har vært standarden etter nedstengningen, med de 
utfordringer de medfører. På vei tilbake mot fysiske møter i 
arbeidsgruppene nå 

• I arbeidsgruppe 1 har biskop Atle Sommerfeldt tiltrådt siden sist på grunn 
av et sykdomsforfall 

• Fått gode innspill fra stiftsdirektørene og biskopene i eget møte 
• Ny trossamfunnslov er vedtatt av Stortinget, og i komiteinnstillingen kom 

det gode klargjøringer vedrørende Kirkemøtets kompetanse til å 
organisere kirken hensiktsmessig 

• Innspillsmøtene var forberedte og klare rett før nedstengingen, men måtte 
utsettes. Planlegger nye møter tidlig på høsten, hvorav noen spisses mot 
arbeidstakere. Jobber med gode digitale løsninger for disse møtene 

• Agenda Kaupang er engasjert som konsulenter for prosjektet. Utreder nå 
samhandling mellom lokalkirken og kommunene. De har allerede gjort en 
regnskapsmessig kartlegging, og skal også intervjue aktuelle aktører i kirke 
og kommune 

KR 36/20 Vedtak 

Kirkerådet tar sakene til orientering. 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 37/20 Referatsaker 
KR 37.1/20 Protokoll Kirkerådets arbeidsutvalg 27.03.2020  
KR 37.2/20 Protokoll Kirkerådets arbeidsutvalg 27.04.2020 
KR 37.3/20 Protokoll Kirkerådets arbeidsutvalg 04.05.2020 
KR 37.4/20 Protokoll Kirkerådets arbeidsutvalg 14.05.2020 
KR 37.5/20 Protokoll fra Bispemøtet 14.-18.10.2019 
KR 37.6/20 Protokoll fra Bispemøtet 18.03.2020 
KR 37.7/20 Protokoll fra Bispemøtet 25.03.2020 
KR 37.8/20 Protokoll fra Bispemøtet 31.03.2020 
KR 37.9/20 Protokoll fra Bispemøtet 08.04.2020 
KR 37.10/20 Protokoll fra Bispemøtet 21.04.2020 
KR 37.11/20 Protokoll fra Bispemøtet 12.05.2020 
KR 37.12/20 Protokoll Kirkerådets arbeidsgiverutvalg 17.03.2020 
KR 37.13/20 Protokoll Kirkerådets arbeidsgiverutvalg 14.05.2020 
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KR 37/20 Vedtak 

Kirkerådet tar referatsakene til orientering. 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 38/20 Valg på Kirkemøtet 2020 (KM 2020) 

Sammendrag 

Kirkemøtet 2020 skal foreta følgende valg og oppnevninger: 
 
 - Valg av dirigentskap for møtet 
 - Valg av tellekorps 
 - Valg av protokollkomite for perioden 2020 - 2023 
 - Valg av valgkomite for perioden 2020 – 2023 
 - Fordeling av medlemmer på Kirkemøtets komiteer for perioden  
 - Valg av komiteledere og nestledere for 2 år 
 - Valg av Kirkeråd og Kirkerådets leder 
 - Valg av Mellomkirkelig råd og Mellomkirkelig råds leder 
 - Valg av Samisk kirkeråd og Samisk kirkeråds leder 
 - Valg av Den norske kirkes klagenemnd 
 - Valg av Den norske kirkes kontrollutvalg 
   
Det er en egen nominasjonskomite som forbereder valg til Kirkerådet, 
Mellomkirkelig råd, Den norske kirkes klagenemnd og Den norske kirkes 
kontrollutvalg. Samiske kirkelig valgmøte fremmer forslag til Samisk kirkeråd, de 
øvrige valg forberedes av Kirkerådet. 
 
Alle som foreslås er spurt og er villig til å stille til valg. 
 
 

KR 38/20 Vedtak: 
Kirkerådet vedtar å legge de foreslåtte valgene med de nødvendige 
endringer/suppleringer frem for Kirkemøtet 2020. 
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 Enstemmig vedtatt. 

 

KR 39/20 Revidert Plan for diakoni 

Sammendrag 

Kirkerådet behandlet revisjon av plan for diakoni på sine møter i desember 2019 
og i mars 2020. Etter mars er planen videreutviklet på bakgrunn av innspill i 
møtet.  Etter mars er det også avklart at det foreslås et forkortet Kirkemøte i 
oktober 2020. Siden dette vil gi mulighet for behandling av færre saker, foreslås 
det at Kirkerådet nå vedtar plan for diakoni og at saken fremmes som 
orienteringssak for Kirkemøtet i 2021. 

Saksbehandling 

  

 

KR 39/20 Vedtak: 

Kirkerådet vedtar vedlagte revisjon av Plan for diakoni i Den norske kirke. 
Kirkerådet ber i oktober om delegert myndighet fra Kirkemøtet som gir 
Kirkerådet hjemmel for vedtaket. 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 40/20 Klimafotavtrykksanalyse for Den 
norske kirke 2017 

Sammendrag 

I denne saken legges frem klimafotavtrykksanalysen for Den norske kirke i 2017, slik det 
ble bestilt i KR 06/15. Resultatene er gjengitt i et eget notat. Den følger opp en 
tilsvarende klimafotavtrykksanalyse for driftsåret 2012 som ble utarbeidet på bakgrunn 
av en bestilling fra Kirkemøtet (KM 04/12). Analysene viser en liten økning i 
klimagassutslippene for Den norske kirke samlet fra 107 000 i 2012 til 109 000 tonn 
CO2-ekvivalenter i 2017.  

Direktøren endret sitt forslag til vedtak til: 
Kirkerådet vedtar vedlagte revisjon av Plan for diakoni i Den norske kirke. 
Kirkerådet ber i oktober om delegert myndighet fra Kirkemøtet som gir 
Kirkerådet hjemmel for vedtaket. 
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KR 40/20 Vedtak 

Kirkerådet tar Den norske kirkes klimafotavtrykksanalyse for 2017 til orientering og ber 
om at oppfølging av analysen innarbeides i sak om klima og miljø til Kirkemøtet 2021. 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 41/20 Evaluering av Kirkevalget 2019 
(seminar med KIFO) 

Sammendrag 

Kirkevalget 2019 har blitt evaluert av KIFO – Institutt for kirke-, religions- og 
livssynsforskning. Kirkerådet har også gjennomført en intern evaluering, 
innhentet rapporter fra bispedømmene om valggjennomføringen, og gjennomført 
en evalueringsundersøkelse blant menighetsråd, fellesråd og kirkeverger.  Denne 
saken tar sikte på å presentere noen overordnede resultater fra evalueringene, og 
vil ta opp temaer som reelle valgmuligheter, valgdeltakelse, kommunikasjon, 
opptelling og valgresultat og valg av prest og lek kirkelig tilsatt.  

Det pekes i saksdokumentet på noen områder der det blir nødvendig å vurdere 
endringer frem mot neste kirkevalg. Dette gjelder blant annet regler for 
personstemmer, forhåndsstemmegivning, kommunikasjon om lister og 
kandidater, rollen til nominasjonskomiteene ved valg av leke til bispedømmeråd 
og Kirkemøtet og rekruttering av kandidater til menighetsrådsvalg.  

Til slutt gjøres det rede for forslag til videre saksgang i arbeidet med 
videreutvikling av valgreglene, samt kort for økonomiske og administrative 
konsekvenser. 

Saksbehandling 

Ole Kristian Bonden fremmet følgende forslag: 
Nytt første vedtakspunkt settes inn:  
1. Kirkerådet er ikke fornøyd med valgdeltakelsen i Kirkevalget i 2019 og vil 
arbeide videre med tiltak som vil styrke oppslutningen. 

Enstemmig vedtatt 
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KR 41/20 Vedtak 

1. Kirkerådet er ikke fornøyd med valgdeltakelsen i Kirkevalget i 2019 og 
vil arbeide videre med tiltak som vil styrke oppslutningen. 
 
2. Kirkerådet er hovedsak fornøyd med gjennomføringen av kirkevalget. 
Både frivillige og ansatte har vært med å bidra til at mer enn 386 000 
medlemmer har fått si sin mening om hvem som skal styre kirken de neste 
fire årene. Det er særlig positivt at det har vært en nedgang i antall 
klagesaker. 

3. Kirkerådet tar KIFOs evaluering av kirkevalget 2019, Et demokrati i 
endring – En analyse av kirkevalget 2019, til orientering 

4. Kirkerådet ser behov for å gjøre noen justeringer av kirkevalgreglene og 
ber om at det forberedes en sak om dette til Kirkerådets møte i september, 
ut fra de signaler som ble gitt i møtet. 

Enstemmig vedtatt 

 

KR 42/20 Oppfølging av stortingsmelding om 
OVF 
Saken er unntatt offentlighet med hjemmel i offentleglova § 23 første ledd, og 
saksbehandlingen er derfor gjengitt i særskilt protokoll under referanse 17/01110-
140. 
 

KR 43/20 Gjennomføring av Kirkemøtet og 
valg av Kirkerådet m.m. i lys av 
smitteverntiltak mot covid-19 

Sammendrag 

Kirkerådet sendte 4. mai 2020 et høringsnotat med forslag til alternativ 
gjennomføring av Kirkemøtes saksbehandling i 2020 og valg av Kirkerådet m.m. 
hvis Kirkemøtet ikke kan gjennomføres fysisk i lys av smitteverntiltak mot covid-
19. 
Det var bred oppslutning om at Kirkemøtet primært bør gjennomføres fysisk som 
planlagt. Om det ikke lar seg gjøre, anbefaler sju av høringsinstansene at det ikke 
avholdes noe kirkemøte eller valg av Kirkeråd i 2020, men at det sittende 
Kirkerådet fungerer inntil Kirkemøtet i april 2021. De la blant annet vekt på at 
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det vil være krevende for nyvalgte kirkemøtemedlemmer å gjennomføre et godt 
opplyst valg av Kirkerådet hvis Kirkemøtet ikke kommer sammen fysisk. Fem av 
høringsinstansene mener at om Kirkemøtet ikke kan gjennomføres fysisk, må det 
gjennomføres digitalt i 2020 som et fjernmøte som møter bispedømmevis. Disse 
la bl.a. vekt på at dette er en forutsetning for det kirkelige folkestyret og av 
respekt for kirkevalget i 2019. 
Det legges til grunn at Kirkemøtet etter alt å dømme vil la seg gjennomføre som 
planlagt 8.–11. oktober 2020. Hvis dette likevel ikke vil la seg gjøre, anbefales det 
i lys av høringen at det ikke gjennomføres et digitalt kirkemøte i 2020, men at det 
sittende Kirkerådet fortsetter å fungere inntil Kirkemøtet i april 2021. Høringen 
har gitt støtte til at denne løsningen kan velges. 
 

KR 43/20 Vedtak: 
1. Kirkerådet mener at det er viktig for det kirkelige demokratiet at Kirkemøtet 

kan gjennomføres fysisk, og viser til at det ligger an til at Kirkemøtet kan 
gjennomføres som planlagt 8.–11. oktober 2020. 

 
2. Hvis endrede smittevernregler gjør det umulig å gjennomføre et fysisk møte 

8.–11. oktober 2020, har Kirkerådets arbeidsutvalg fullmakt til å treffe vedtak 
om at Kirkemøtet 2020 skal avlyses. Kirkerådet slår fast at det i så tilfelle ikke 
vil være aktuelt å planlegge et nytt fysisk kirkemøte eller gjennomføres et 
digitalt kirkemøte før Kirkemøtet i april 2021, i tråd med alternativet som fikk 
størst oppslutning i høringen. En konsekvens av et slikt vedtak vil være at 
Kirkerådets funksjonstid forlenges til Kirkemøtet gjennomføres i april 2021, 
jf. regler for valg av Kirkerådet § 1-2 første ledd.  

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 44/20 Kirkemøtet oktober 2020 – saksliste 
og kjøreplan 

Sammendrag 

Kirkerådet vedtok i sak KR 31/20 å legge årets kirkemøte til Trondheim 8.-11. 
oktober med mulighet for å forlenge møtet en dag. Fra hotellets side er det ikke 
mulig å forlenge møtet med en dag, da plenumsalen ikke er ledig.  
Det foreslås å avholde møtet uten komitéarbeid. Dette gjør det mulig å behandle 
de fleste sakene som sto på den opprinnelige sakslisten i løpet av kirkemøtet. 
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KR 44/20 Vedtak: 

1. Kirkerådet vedtar følgende saksliste for Kirkemøtet 8.-11.oktober 2020:  
 
KM 01/20  Godkjenning av innkalling og saksliste   
KM 02/20 Kontrollutvalgets rapport om Kirkerådets oppfølging av 

Kirkemøtets vedtak   
KM 03/20  Valg og oppnevninger  

1. Valg av dirigentskap for møtet 
2. Valg av tellekorps 
3. Fordeling av KMs medlemmer på komiteer 2020-2023 
4. Valg av komitéledere og -nestledere for 2 år 
5. Valg av Kirkemøtets kontrollutvalg for 2020-2023 
6. Valg av Klagenemnd for Den norske kirke 2020-2023 
7. Valg av valgkomite for 2020-2023 
8. Valg av Kirkeråd og Kirkerådets leder (4 år/2 år) 
9. Valg av Mellomkirkelig råd og Mellomkirkelig råds leder (4 år/2 år) 
10. Valg av Samisk kirkeråd og Samisk kirkeråds leder (4 år/2 år) 

 
KM 04/20  Regler Mellomkirkelig råd og tilhørende endringer i annet regelverk 
KM 05/20  Konfirmasjonstidens gudstjenester  
KM 06/20  Melding om kontrollutvalgets arbeid   
KM 07/20  Kirkemøtets fordeling av midler 2021 og orientering om budsjett 

for 2020  
KM 08/20  Kirkeordningen – overgangsregler og ikrafttredelse 
KM 09/20  Regler for ungdomsdemokrati i Den norske kirke 
KM 10/20  Strategi 2022-2025 – Innledende drøfting 
KM 11/20  Pensjonsleverandør frå 2021 for tilsette i Den norske kyrkja 

(rettssubjektet) 
KM 12/20  Endringer i Regler for Den norske kirkes kontrollutvalg 
KM 13/20  Komitémøte i Kyrkjemøte (Kyrkjemøtets forretningsorden) 
KM 14/20 Støtte til nomineringsgrupper som har innvalgte medlemmer til 

Kirkemøtet 
KM 15/20 Forskrifter om endringer i regler for valg av Kirkerådet 

(varamedlemmer for prester)  
KM 16/20 Endring av Kirkemøtets budsjettreglement 

 
 

2. Kirkerådet vedtar å sende sakene Frivillighet i Den norske kirke (KR 7/20) 
og Kristne migranter (KR 8/20) på høring til bispedømmerådene. 
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Kirkerådet ber om å få sakene tilbake for vedtak til Kirkerådets møte i 
desember 2020.  

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 45/20 Forsknings-, utviklings- og 
innovasjonsstrategi for Den norske kirke 

Sammendrag 

Det legges frem et forslag til strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Den 
norske kirke. Forsknings- og utviklingsvirksomhet skal bidra til å innhente og 
utvikle kunnskap for å sikre et best mulig grunnlag for kirkepolitiske og 
kirkefaglige beslutninger, skape innovasjonskultur i kirkesektoren, samt evaluere 
virkemidler og tiltak innen Kirkemøtets ansvarsområde. Strategien har som 
formål å initiere en forsterket og mer koordinert innsats for digitalisering og 
innovasjon i kirken og skal gi økt måloppnåelse. 
Strategien vil bli fulgt opp av forslag til endret organisering av Kirkerådets FoUI-
arbeid. 

Saksbehandling 

Kristin Gunleiksrud Raaum fremmet følgende forslag: 
Vedtakspunkt 2, strekpunkt 1: «i Kirkerådet» strykes. 
Vedtakspunkt 2, nytt strekpunkt 4: «Styrke arbeidet med innovasjon i kirken» 

Vedtatt 

 

 KR 45/20 Vedtak: 

1. Kirkerådet vedtar en strategi for forskning, utvikling og innovasjon for 
Den norske kirke. 

2. Kirkerådet vil: 
- Utvikle bestillerkompetanse til forskningsprosjekter, og gjennom dette 

utvikle strategisk viktige forskningsprosjekter i samarbeid med 
utdannings- og forskningsinstitusjonene. 

- Styrke kapasitet i Kirkerådet innen statistikk og analyse ved å øke og 
samordne årsverk på feltet.  

- Systematisk legge inn forskning og evalueringer ved videreutvikling av 
kirkesektoren og ved gjennomføring av reformer og større endringer. 
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- Styrke arbeidet med innovasjon i kirken. 
3. Kirkerådet ber sekretariatet utrede forslag til organisering av FoUI-

arbeidet.  

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 46/20 Satsinger i budsjett 2021 (inkludert 
seminar) 

Sammendrag 

Som en del av årshjulet for plan- og budsjettprosessen inviteres Kirkerådet til å 
fastsette satsinger og fokusområder som grunnlag for høstens arbeid i 
sekretariatet med forslag til budsjett for 2021. Utgangspunktet for prioriteringen 
er årsrapporten for 2019 med avlagt regnskap (se KR 36.8/20). I tillegg ligger til 
grunn vedtatt budsjett for 2020, med de prioriteringer og økonomiske 
usikkerhetsfaktorer som fremgår av budsjettsaken KR 68/19. Inntektene 
gjennom statsbudsjettet for 2021 er ikke kjent, og kan ikke ligge til grunn for 
behandlingen. Det legges til rette for at Kirkerådet kan drøfte hva som er de aller 
største utfordringene i årene som kommer, og hvilke strategier som bør 
iverksettes for å nå målene på disse områdene. 
 

Saksbehandling 

Ole Kristian Bonden fremmet følgende forslag: 
• Gravferd settes inn som fokusområde 
• Kirke/skole-samarbeid tas ut 

Vedtatt 

 

KR 46/20 Vedtak: 

Kirkerådet ber om at følgende satsinger og fokusområder blir innarbeidet i 
budsjett for 2021: 

Satsinger:  

1. Dåp 

2. Digital kirke 
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Fokusområder: 

1. Rekruttering 

2. Diakoni 

3. Frivillighet 

4. Kirken i det flerkulturelle samfunn 

5. Kirkelig gravferd 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 47/20 Enhetlig ledelse i Døvekirken – 
forsøksprosjekt 

Sammendrag 

Døvekirken har søkt om Kirkerådets godkjennelse av et forsøksprosjekt som har 
overskriften «Enhetlig ledelse i Døvekirken». Formålet er å prøve ut en ordning 
med én arbeidsgiverlinje i kirken og å få til en bedre samordning av økonomien 
innen døvekirken. Forsøket er blant annet begrunnet i KM sak 11/17 om forsøk 
med alternativ arbeidsgiverorganisering etter virksomhetsoverdragelsen basert 
på avtale. Oslo bispedømmeråd har vedtatt et utkast til avtale med døvekirken 
om organiseringen av forsøket. Forsøket har også bred oppslutning innen 
døvekirken. Enkelte sider ved forsøket kan problematiseres. Det er særlig 
organiseringen av funksjonen som daglig leder. Denne funksjonen er tiltenkt 
prestene. Det vil si døveprosten for døvekirkenes fellesråd og sokneprestene for 
menighetsrådene. Forsøket skal vare tre år, og det er lagt opp til både 
midtveisevaluering og sluttevaluering.  
 

KR 47/20 Vedtak: 

1. Kirkerådet godkjenner avtale mellom Oslo bispedømmeråd og 
Døvekirkenes fellesråd om forsøk med enhetlig ledelse i døvekirken, jf. 
vedtak i Oslo bispedømmeråd 9. desember 2019 sak 96/19 og vedtak i 
Døvekirkenes fellesråd i møte 16.-17. desember 2019 sak 31/19.  

 
2. Døvekirkenes fellesråd skal fortsatt ha denne betegnelsen under 

forsøket. Alternativt må navn for det sentrale styringsorganet vurderes 
nærmere og legges frem for Kirkerådet til godkjenning. 
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3. Videre oppfølging av forsøket skal i tråd med avtalen skje i samarbeid 
med Oslo bispedømmeråd/Oslo biskop og Døvekirkenes fellesråd.  

 
4. Forsøket varer tre år fra det iverksettes.  
 
5. Det skal gjennomføres midtveisevaluering og sluttevaluering av 

forsøket. I forbindelse med evalueringen skal det rettes særlig 
oppmerksomhet mot rollen som daglig leder, og det må også foretas en 
gjennomgang av arbeidstakernes rettigheter.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 48/20 Evaluering av kirkens digitale 
satsing i koronatiden – og veien videre 

Sammendrag 

Kirkemøtets ambisjon fra 2017 var at «Kirken må være tilgjengelig når 
mennesker har behov for kirken. Vi skal møte mennesker der de er, på deres 
premisser».  
Koronakrisen har satt Den norske kirke på prøve. I løpet av få dager stengte store 
deler av det norske samfunnet ned. Kirkedørene ble lukket, og for første gang 
siden middelalderen feiret vi påske uten å være samlet i kirkerommet til 
gudstjenester. 
Takket være grunnlaget skapt av Kirkerådets tidligere satsing på digitale 
plattformer, og en stor omstillingsevne blant kirkens ansatte og frivillige, fikk 
medlemmene likevel et bredt kirkelig tilbud. I løpet av noen intense mars-uker 
utvidet Kirkerådets sekretariat det digitale tilbudet flere ganger. Samtidig ble det 
laget veiledninger som støttet lokalkirken i å utvikle sin digitale aktivitet. 
Satsingen har kostet mye, men har også gitt kirken mange nye erfaringer. Kirken 
har etablert en ny normal for kirke på nett.  
I denne saken inviteres Kirkerådet til å diskutere den digitale satsingen 
Kirkerådets sekretariat iverksatte da kirkedørene ble lukket, og gi retning for 
videre satsing. I vedlagte evalueringsrapport med vedlegg fra 
kommunikasjonsavdelingen for perioden 12. mars-13. april, er det mulig å se 
dypere på både kvalitative og kvantitative undersøkelser og statistikk. Der finnes 
også en grundig beskrivelse av de enkelte tiltakene kirken iverksatte nasjonalt for 
å kunne holde folkekirken åpen. 
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KR 48/20 Vedtak: 

1. Kirkerådet ønsker å fortsette en nødvendig og bærekraftig satsing på kirke 
på nett i tråd med tidligere vedtak, erfaringene i denne saken og 
innspillene gitt i møtet. 

2. Kirkerådet ber om en strategi for en større kirke på nett, der økonomiske 
og administrative konsekvenser utredes. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 49/20 Fjernmøter i kirkelige rådsorganer 
– fastsettelse av forskrift for 
bispedømmerådene og videre oppfølging 

Sammendrag 

Kirkerådet vedtok på møtet 5 – 6. desember 2019 (KR 72/19) å sende på høring 
til bispedømmerådene et forslag til krav om hvordan fjernmøter i 
bispedømmerådene skal gjennomføres. Denne saken har nå vært på høring, og 
det foreslås at Kirkerådet fastsetter forskriften i hovedsak i samsvar med 
forslaget. Kirkerådsvedtaket omfatter også oppfølging og strategi for å åpne for 
fjernmøter i Kirkerådet, menighetsråd og kirkelige fellesråd på permanent basis. 
På grunn av utviklingen siden desember foreslås det at Kirkerådet revurderer 
strategien. Kirkerådets arbeidsutvalg vedtok 17. mars 2020 en midlertidig 
forskrift om fjernmøter i kirkelige rådsorganer på grunn av Covid-19 som varer 
frem til 1. august 2020. Det foreslås at Kirkerådet forlenger tidshorisonten for 
denne forskriften.   
 

KR 31/20 Vedtak: 

1. Kirkerådet fastsetter i medhold av Regler om formene for 
bispedømmerådets virksomhet § 2 nr. 2 tredje punktum følgende regler 
om krav til gjennomføring av fjernmøter i bispedømmerådene:  

 
§ 1. Beslutning om fjernmøte  
Bispedømmerådet kan vedta at et ordinært bispedømmerådsmøte 

skal avholdes som fjernmøte. Vedtak om fjernmøte kan omfatte ett eller 
flere slike møter. Avgjørelse om hastefjernmøte besluttes av lederen av 
bispedømmerådet.  

 
§ 2. Krav til fjernmøter  
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Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne se, høre og 
kommunisere med hverandre. I særlige tilfeller kan bispedømmerådet 
fravike kravet om at alle møtedeltakerne skal kunne se hverandre.  

Det skal legges til rette for avstemninger gjennom elektronisk 
løsning som ivaretar hensynene bak skriftlige avstemninger.  

Bispedømmerådet fastsetter hvordan et fjernmøte skal 
gjennomføres. 

 
§ 3. Gjennomføring av møter for åpne dører 
Når møtet holdes for åpne dører, skal det være mulig for tilhørere å 

følge med på møtet via skjermoverføring eller på annen måte via internett. 
Bispedømmerådet fastsetter hvordan det skal legges til rette for overføring 
av møtet.  

 
§ 4. Gjennomføring av møter for lukkede dører  
Før bispedømmerådet gjennomfører fjernmøte i saker som av 

personvernhensyn skal lukkes for allmennheten, skal bispedømmerådet ha 
vurdert sårbarhet og risiko i tekniske løsninger og møtelokalitetenes 
egnethet.  
 Dersom et bispedømmerådsmedlem skal logge seg på en løsning på 
internett, skal vedkommende autentisere seg elektronisk i to trinn. 
Deltakelse i møtet skal kunne dokumenteres i etterkant ved bruker-ID og 
tidspunkt for deltakelsen. Det skal være mulig å lagre et opptak av møtet. 
Slike opptak skal slettes etter 3 måneder.  

Dersom flere bispedømmerådsmedlemmer er tilstede i et lokale 
hvor det gjennomføres fjernmøte, skal det oppnevnes en assisterende 
møteleder.  

 
 § 5. Krav til gjennomføring av hastefjernmøter  

Ved hastefjernmøter har lederen av bispedømmerådet ansvar for at 
disse gjennomføres på en betryggende måte og for at det er mulig for 
tilhørere å følge med på møter som holdes for åpne dører.  

 
§ 6. Ikrafttredelse  
Denne forskriften trer i kraft når Kirkerådets direktør bestemmer. 
 

2. Kirkerådet fremmer en sak for Kirkemøtet 2021 for å åpne for fjernmøter i 
Kirkerådet, menighetsråd og kirkelige fellesråd på permanent basis.  
 

3. Kirkerådet fastsetter følgende forskrift om endring i forskrift 17. mars 
2020 nr. 334 Midlertidig forskrift om fjernmøter i kirkelige organer for å 
begrense spredning av Covid-19: 

 
I 

 § 7 annet punktum skal lyde:  
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Forskriften gjelder frem til og med 1. mai 2021.  
 
    II 
Forskriften trer i kraft ved kunngjøring.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 50/20 Utsettelse av rapporteringsfrister 
for kirkelig organisering 

Sammendrag 

Smitteverntiltakene i forbindelse med COVID-19-pandemien har ført til 
forsinkelser i alle deler av prosjekt kirkelig organisering, og prosjektledelsen har 
derfor bedt om utsatte leveransefrister for arbeidsgruppene og hovedutvalget. 
 

KR 50/20 Vedtak: 

1. Leveringsfristen for hovedutvalget for kirkelig organiserings rapport 
utsettes til 28. februar 2021. 
 

2. Direktøren får fullmakt til å behandle eventuelle anmodninger om 
ytterligere utsettelse av fristen på grunn av det pågående 
pandemiutbruddet. 

 
Enstemmig vedtatt 


