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Protokoll Kirkerådets arbeidsutvalg 26. august 2020 

Tid: 14.00 – 16.00 
 

Til stede:  Kristin Gunleiksrud Raaum 
  Harald Hegstad 
  Olav Fykse Tveit 
  Olav Myklebust, på video 
Fra administrasjonen:  
  Ingrid Vad Nilsen 
  Jan Rune Fagermoen 
  Øyvind Meling 
 

Saker: 
 

KR-AU 36/20 Tilgang til folkeregisteret 

Sammendrag 
Departementet har utredet saken om taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret 
(melding om medlemmer som har fått barn) og sendt den til uttalelse til KMD (personvern) 
og Datatilsynet. Det anbefales ikke at slik tilgang skal gis. Saken vil komme på høring når den 
er ferdig behandlet i departementet.  
 

Vedtak: Saken drøftet 
Enstemmig 
  
 

KR-AU 37/20 Kvalifikasjonsutvalgets rapport 

Sammendrag 
KR har hatt et eget utvalg som har utredet kvalifikasjonskrav til vigslede stillinger. Utvalget 
har nå levert sin rapport.  
 
Vedtak: Rapporten behandles på KRs septembermøte med sikte på høring og behandling på 
Kirkemøtet 2021. 
Enstemmig    

 

KR-AU 38/20 Organisering av FoUI- arbeidet i Den norske kirke 
 

Sammendrag 
Utkast til sakspapir til Kirkerådets møte i september var vedlagt. 
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Vedtak: Saken drøftet 
 
 

KR-AU 39/20 Valg på KM – håndtering av benkeforslag 
 

Sammendrag 
De som evt foreslås som benkeforslag til Kirkerådet i kirkemøtet, må få mulighet til en 
egenpresentasjon. 
Det foreslås at de kan få spilt inn 2 minutters video torsdag kveld på Kirkemøtet. Denne 
legges ut sammen med de andre presentasjonene. 
 
Vedtak: Saken legges frem for Kirkerådet. 
Enstemmig 
 
   
 

KR-AU 40/20 Saksordførere og redaksjonskomiteer på Kirkemøtet 
Sammendrag 
Det foreslås til Kirkerådet at de innstiller til Kirkemøtet å oppnevne to redaksjonskomiteer 
for å samordne ev forslag som fremmes under behandling av sakene på Kirkemøtet. Det vil 
være hensiktsmessig å ikke ha for store redaksjonskomiteer. Kirkemøtet bør ta sikte på å 
avslutte de saker som er mulige under første behandling. 
 
På dette Kirkemøtet foreslås det å behandle alle sakene kun i plenum. Det foreslås derfor at 
Kirkerådets medlemmer er saksordførere med ansvar for å fremme Kirkerådets forslag til 
vedtak i møtet. Her er det forslag til fordeling av sakene. I en viss grad er de fordelt etter 
hvem som har hatt ansvar i Kirkerådet, men siden det ville gitt en skjev fordeling følges det 
ikke helt. 
 

Vedtak: Saken legges frem for Kirkerådet. 
Enstemmig. 
 
 

KR-AU 41/20 Orienteringssaker 
- Tariffoppgjøret 
- TVL (Vårt Lands arbeid med TV-kanal) 
- OVF -prosjekt utskilling av eiendommer til Den norske kirke 

 


