
 

Kirkerådets oppfølging av Kirkemøtet 2019 
 

Kirkemøtet 2019 behandlet 16 saker. Tre av sakene, godkjenning av innkalling og saksliste (KM1/19), Kontrollutvalgets rapport om Kirkerådets oppfølging av 

Kirkemøtets vedtak (KM2/19) og orienteringssakene (KM 4/19), trenger ikke oppfølging. 

De resterende sakene trenger oppfølging av forskjellig karakter. Noen skal følges opp ved å oppdatere lovsamlingen, andre har et lengre 

oppfølgingsperspektiv. 

Mange av vedtakene på Kirkemøtet 2019 bærer preg av at kirken er i en periode hvor vi venter på ny trossamfunnslov som vil gi Den norske kirke større 

frihet til selv å gjøre vedtak i regler og forskrifter.  

Flere av vedtakene er derfor gjort under forutsetning av at kirkeloven blir opphevet. Det har ikke skjedd enda, men slik fremdriften fra den politiske 

behandling nå er, ser det ikke ut som vedtakene på Kirkemøtet må endres.  

Vedtakene på Kirkemøtet 2019 er fulgt opp på følgende måte: 

KM 3/19 Val og oppnevningar 
Det eneste valget som trenger oppfølging etter Kirkemøtet er KM 3.5/19 Val av nominasjonskomité for KM 2020-2024. Brev til komiteen 
sendt i april 2019. Nominasjonskomiteen har startet sitt arbeid og vil legge frem for Kirkemøtet 2020 sine forslag til valg. 

Fullført 

KM 5/19 Justering av ordning for hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser 
Den justerte liturgien med vedtatte bønner ligger på kirken.no og det arbeides med å gi ut nye liturgiske bøker. Disse er ventet ca 1. mai 
2020. Kirkerådet vedtok i sak KR 39/19 at justert ordning for hovedgudstjenesten skal være innført i alle menigheter innen 1. søndag i 
advent 2020.  

I rute 



[Skriv her] 
 

KM 6/19 Kirkeordning for Den norske kirke 
Kirkeordningen ble vedtatt med forbehold om at kirkeloven oppheves og erstattes med ny trossamfunnslov der Kirkemøtet gis hjemmel til 
å treffe slike vedtak. Dette har ikke skjedd enda, men det er grunn til å tro at ikrafttredelse blir 1.1.2021. 
Kirkemøtet ba også Kirkerådet om så snart som mulig i kommende kirkemøteperiode å fremme forslag om fremtidig 
arbeidsgiverorganisering og øvrige kirkeordning (punkt 5). Kirkerådet har vedtatt et utredningsmandat for dette arbeidet, og direktøren 
har satt ned et eksternt utvalg som skal levere innen utgangen av 2020. Deretter må Kirkerådet fatte beslutning om høring og behandling 
på Kirkemøtet i 2022. 
I vedtakspunkt 6 og 7 ba Kirkemøtet Kirkerådet om å forberede saker om nytt regelverk for Mellomkirkelig råd og regler verk for 
ungdomsdemokrati. Det fremmes for Kirkemøtet 2020 saker om nytt regelverk for Mellomkirkelig råd og for regelverk for 
ungdomsdemokrati. 

Fulgt opp så 
langt det er 
mulig pr i 
dag 

KM 7/19 Regler for valg av Kirkeråd 
Kirkerådet vedtok i sak KR 41/19 delt ikrafttredelse av regler for valg av Kirkeråd. Forskriften trer i kraft 1. juli 2019 med unntak av §1-1, 
som trer i kraft 27. april 2020. Kunngjort 5.4.2019 

Fullført 

KM 8/19 Endring av Kirkemøtets budsjett reglement 
Reglementet trer i kraft fra 2020. Det er tatt hensyn til dette i budsjettbehandlingen for året 2020.  
Det er arbeidet med å øke sammenhengen mellom visjon/strategi, plan, budsjett og regnskap. Gjennom det vil Kirkemøtets rolle i 
godkjenning av regnskap og budsjett bli styrket. Det er også utviklet langtidsbudsjett som vil være med på å styrke Kirkemøtets rolle. 
Oppdatert budsjettreglement ligger på kirken.no under lovsamling. 

Fullført 

KM 9/19 Forslag til nye fordelingsnøkler mellom bispedømmerådene for tilskudd til prestetjeneste 
De vedtatte fordelingsnøkler ligger i budsjett 2020 med halv virkning og vil få full virkning fra 2021 slik Kirkemøtet vedtok. Det vil bli 
foretatt evaluering av fordelingsnøklene innen 5 år etter full innføring. 
Det er etablert et eget prosjekt for å gjennomgå budsjettgruppene 1a) og 1 b) utenom menighetsprestetjenesten. Dette er planlagt 
fremmet for Kirkemøtet 2021. 

I rute 

KM 10/19 Endringer i regelverk vedtatt av Kirkemøtet 
Endringen i forskrift om ordning for døvemenigheter og døvepresttjenesten, Skriftemål – Alminnelige bestemmelser, forskrift om 
kvalifikasjonskrav for tilsetting av prest, regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og kirkemøtet (kirkevalgreglene), og reglene for 
bispedømmerådets virksomhet er implementert i gjeldende regelverk. Kunngjort 3. mai 2019. 
Regler for ordning for valgmenigheter kan ikke tre i kraft før kirkeloven er opphevet. Dato for ikrafttredelse vil da fastsettes av Kirkerådet. 

I rute 



[Skriv her] 
 

KM 11/19 Melding om kontrollutvalgets arbeid  
Kirkemøtet vedtok at Kontrollutvalgets forvaltningsrevisjon i 2019 skulle være helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i rettssubjektet Den 
norske kirke. Denne er gjennomført i løpet av 2019. 

Fullført 

KM 12/19 Kirkemøtets fordeling av midler 2020 og orientering av budsjett for 2019 
Kirkemøtets fordeling av midler er lagt til grunn for budsjett 2020.  
Kirkemøtet vedtok også: Kirkens møte med mennesker i alle livssituasjoner er avhengig av ansatte og frivillige. Kirkemøtet ber Kirkerådet 
vurdere hvordan frivilligheten kan styrkes. (punkt 3). Det fremmes sak om frivillighet til Kirkemøtet 2020. 

Fullført 

KM 13/19 Nytt personalreglement for Den norske kirke 
Personalreglementets § 29 fastsetter at Kirkerådet bestemmer dato for ikrafttredelse av reglementet. Kirkerådet vedtok i sak KR 41/19 at 
reglementet trer i kraft 1. juli 2019. 

Fullført 

KM 14/19 Strategiplan for samisk kirkeliv  
Samisk Kirkeråd har i flere møter drøftet oppfølging av strategiplanen. Momentene følges delvis opp gjennom Kirkerådets kontaktmøter 
med bispedømmerådene og delvis gjennom konkrete tiltak. I årsplanen for 2020 er det lagt inn:  

- Ressursmateriell som menigheter kan bruke i forbindelse med feiringen av 6. feb 
- Tildeling av midler til samisk bibeloversettelse 
- Bidra til å øke tilgangen på salmer på samisk, mer konkret er det samarbeid med Svenska kyrkan om utgivelse av sørsamisk 

salmebok. 

I arbeid 

KM 15/19 Endringer i Kirkemøtets forretningsorden 
De vedtatte endringer i Kirkemøtets forretningsorden er implementert og vil gjelde fra Kirkemøtet 2020. Kirkemøtets ønske om en 
vurdering av endring fra lukkede til åpne komitemøter vil bli fremmet for Kirkemøtet 2020.  
Kirkerådet vil følge opp § 5-5 angående besøk i komiteer i forbindelse med forberedelse av Kirkemøtet, og vedta frist for å melde seg til 
komitebesøk. 
Kirkemøtets forretningsorden er oppdatert på kirken.no i oktober 2019. 

Fullført 

KM 16/19 Uttalelse «Kirka støtter klimastreikende ungdom» 
Uttalelsen ble distribuert i vanlige kanaler etter Kirkemøtet, 3. april 2019. Den gikk ut til NTBs nyhetsnettverk, til kirkens egne 
nyhetsabonnenter og ble lagt i kirkens presserom, pluss at den lå på kirken.no. 

Fullført 
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