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Jan Christian Kielland Øyvind Meling 

Ingeborg Dybvig Kristian Myhre 

Berit Hagen Agøy  

 

Konstituering 

Møtet ble ledet av Kristin Gunleiksrud Raaum, og som vanlig fulgte ordningen 
med en saksordfører for hver sak.  
 

Saksliste  

Sak  Sakstittel 
KR 46/21  Godkjenning av innkalling og saksliste   

  

KR 47/21  Orienteringssaker 

KR 47.1/21 Muntlig orientering fra KR, MKR, SKR, BM og DnkU 
KR 47.2/21 høringssvar Ny barnelov 

KR 47.3/21 høringssvar Stortingsmelding om barne- og 
ungdomskultur 

KR 47.4/21 Norges Kristne Råd – Hva er da et menneske 

KR 47.5/21 Kirke på nett 

KR 47.6/21 Høringssvar – Søknader om medlemskap i Norges 
kristne råd 

KR 47.7/21 Høringssvar–NOU 2020:16 Levekår i byer – gode 
lokalsamfunn for alle 

   

KR 48/21  Referatsaker 

KR 48.1/21 Årsrapport Norges Kristne råd 

KR 48.2/21 Årsrapport internrevisor 

KR 48.3/21 Personvernombudets årsrapport 

KR 48.4/21 Referat digitaliseringsstyret 2. februar 2021 

KR 48.5/21 Referat digitaliseringsstyret 26. mars 2021 

KR 48.6/21 Protokoll fra Kirkerådets arbeidsgiverutvalg 14. april 
2021 

KR 48.7/21 Protokoll fra Samisk Kirkeråd 05. mars 2021 

KR 48.8/21 Protokoll fra Den norske kirkes ungdomsutvalg 25.-
26.mars 2021 
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KR 48.9/21 Protokoll fra Kirkerådets arbeidsgiverutvalg 03. mai 
2021 

KR 48.10/21 Protokoll fra Teologisk nemnd mars 2021 

KR 48.11/21 Årsrapport fra de kirkelige dialogsentrene 2020 

KR 48.12/21 Referat fra møte i SMM rådet 12. mars 2021 

KR 48.13/21 Protokoll fra møte i Menneskerettighetsutvalget 11. 
mars 2021 

KR 48.14/21 Protokoll fra Komiteen for internasjonale spørsmål 03. 
mars 2021 

KR 48.15/21 Protokoll fra Mellomkirkelig råd 27.–28. mars 2021,  

KR 48.15.a/21 Strategi for MKRs engasjement i Israel og Palestina 

KR 48.15.b/21Vaksinefordelingen øker forskjellen mellom fattig og 
rik 

KR 48.15.c/21 Atomvåpen bør forbys 

KR 48.16/21 Protokoll fra Samisk Kirkeråd 10. mai 2021 

KR 48.17/21 Protokoll fra Kontrollutvalget 27. januar 2021 

KR 48.18/21 Protokoll fra Kontrollutvalget 19. november 2020 

KR 48.19/21 Protokoll fra Kontrollutvalget 24. september 2020 

KR 48.20/21 Protokoll fra Kontrollutvalget 27. mai 2020 

KR 48.21/21 Protokoll fra Kontrollutvalget 12. mars 2020 

KR 48.22/21 Protokoll fra Kontrollutvalget 29. januar 2020 

KR 48.23/21 Protokoll fra Kontrollutvalget 29. november 2019 

KR 48.24/21 Protokoll fra Kontrollutvalget 25. oktober 2019 

KR 48.25/21 Protokoll fra Kontrollutvalget 10. mai 2019 

KR 48.26/21 Protokoll fra Kontrollutvalget 07. mars 2019 

KR 48.27/21 Protokoll fra Kontrollutvalget 17. januar 2019 

KR 48.28/21 Protokoll fra Kontrollutvalget 30. november 2018 

KR 48.29/21 Protokoll fra Kontrollutvalget 11. oktober 2018 

KR 48.30/21 Protokoll fra Kontrollutvalget 15. juni 2018 

KR 48.31/21 Protokoll fra Kontrollutvalget 02. mars 2018 

KR 48.32/21 Protokoll fra Kontrollutvalget 14. november 2017 

KR 48.33/21 Protokoll fra Kontrollutvalget 22. oktober 2017 

KR 48.34/21 Protokoll fra Kontrollutvalget 20. juni 2017 

KR 48.35/21 Protokoll Bispemøtet 19.-20. mai 2021 
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KR 48.36/21 Bispemøtets uttalelse om senabort 

 

KR 49/21 Årsrapport for Den norske kirke 2020 

KR 50/21  Valg av revisor 

KR 51/21  Overordnede føringer - budsjett 2022 

KR 52/21  Regulering av oppspart mindreforbruk i enhetene 

KR 53/21 Handlingsplan Samisk kirkeliv 2021-2023 

KR 54/21 Møtedatoer Kirkerådet 2022-2024 – 2. gangs behandling 

KR 55/21  Den norske kirkes globale oppdrag 

KR 56/21  Konfirmasjonstidens gudstjenester 

KR 57/21 Kirkelige organisering - høring 

KR 58/21 Endringer i kirkeordningens kapittel om kirkebygg 

KR 59/21 Kvalifikasjonskrav for kirkelige stillinger 

KR 60/21 Kirkemøtet 2021 – program og saksliste 

KR 61/21 Oppnevning av representanter fra Den norske kirke til KEKs 
generalforsamlinger i 2021 og 2022 

 
KR 62/21 Delegasjon av myndighet knyttet til fortsatt tilsetting av biskoper 

etter fylte 70 år 
 
KR 63/21 TVL – unntatt offentlighet 

KR 64/21 Godkjenning av Langenes arbeidskirke som kirke 

KR 65/21 Ressursfordelingsmodell for menighetsprestetjenesten 

KR 66/21 Tilkjenning av medlemskap   

 

 

Følgende saker ble ikke behandlet på møtet: 

KR 48/21 Referatsaker 

KR 54/21 Møtedatoer for kirkerådet 2022-2024 – 2. gangs behandling 

KR 55/21 Den norske kirkes globale oppdrag  

KR 58/21 Endringer i Kirkeordningens kapittel om kirkebygg 

KR 59/21 Kvalifikasjonskrav for kirkelige stillinger  

KR 56/21 Konfirmasjonstidens gudstjenester 
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KR 60/21 Kirkemøtet 2021 – program og saksliste  

KR 65/21 Ressursfordelingsmodell for menighetsprestetjenesten  

KR 66/21 Tilkjenning av medlemskap 

 

 

KR 46/21 Godkjenning av innkalling og 
saksliste 
Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.  

 

KR 47/21 Orienteringssaker 
KR 47.1/21  Muntlig orientering ved KR, MKR, SKR, BM og DnkU 

Kirkerådet ved direktør: 

 Følgende endringer skjer i Kirkerådets sekretariat: 
Forvaltningsavdelingen deles i tre: 

o Avdeling for organisasjon og virksomhetsstyring 
o Avdeling for digitalisering, HR og utvikling 
o Juridisk avdeling 

 Forhandlingene om delingen av Opplysningsvesenets fonds eiendommer 
mellom kirken og staten er på det nærmeste ferdigstilt, og Kirkerådet 
innkalles til ekstraordinært møte 22. juni klokken 18:00 for å behandle 
forhandlingsresultatet.  

 Vi registrerer at flere partiprogrammer inneholder gode formuleringer om 
tros- og livssynssamfunn. Sekretariatet og KA samarbeider om å fremme 
innspill fra kirken til neste regjeringserklæring. 

 280 fellesråd har til nå signert tilslutningsavtale for felles 
databehandlingsansvar. KA har blitt aktivt med i digitaliseringssatsingen, 
noe som er svært gledelig og ny sikkerhetsansvarlig er nå på plass. 

 Vi har nå begynt å rulle ut e-læringskurs og hele E-læringsplattformen vil 
være operativ i høst. Første kurs er kurs i datasikkerhet og personvern, 
det neste er sikkerhetsopplæring for prester som skal ha beredskap. 

 Med ny trossamfunnslov kommer et økt behov for Kirkerådet for å møte 
alle arbeidslivets parter for informasjon om arbeidet i Kirkeråd og 
Kirkemøte. Mange saker som hittil har vært oppe til drøfting i 
kontaktmøter med fagforeninger i rDnk, har like stor relevans for andre 
ansattegrupper i kirken og for alle arbeidsgivere. Det første møtet 
avholdes neste uke. 
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 Arbeidsmiljøundersøkelsene for LHBT-personer og kvinnelige prester er 
lagt frem, og følges opp med strakstiltak og med en sak til KR i september 
om en ny overordnet plan for likestilling og diskriminering inkl en 
handlingsplan. 

 Trosopplæringskonferansen 2021 blir også digital, og påmelding er åpnet. 

 Podcasten «Søndagsskole for voksne» er tilbake med sesong 2, dette er et 
eksempel på programmer det kan være interessant for større 
mediaplattformer. 

Mellomkirkelig råd ved leder  

 Mellomkirkelig råd har utarbeidet en oppdatert versjon av strategien for 
rettferdig fred i Israel og Palestina. 

 Rådet har uttalt seg om Brunstad Christian Church sin 
medlemskapssøknad til Norges Kristne Råd 

 Den norske kirkes søsterkirkearbeid ble drøftet, spesielt om fornyelse av 
søsterkirkeavtalen med Den evangelisk-lutherske kirke i Brasil. Tema som 
populisme og polarisering, miljø og klima, regnskogbevaring mv. er 
aktuelle. 

Samisk kirkeråd ved leder 

 Samisk kirkeråd har drøftet innspill til Sannhets- og 
forsoningskommisjonen og vedtatt dette. I tillegg har rådet foreslått flere 
tiltak for kommisjonen. 

 Rådet godkjente sørsamisk oversettelse av revidert ordning for 
hovedgudstjeneste fra 2019. 

 Biskopen i Sør-Hålogaland har bedt rådet om å avklare sitt ansvar for 
samisk kirkeliv i pitesamisk språkområde. Rådet er glade for at kirken 
ønsker å revitalisere dette samiske språket og støtter opp om det, og har 
bedt sekretariatet om å oversette enkelte liturgiledd til pitesamisk. 

 Samisk kirkeråd presenterte på digital pilgrimskonferanse sitt 
engasjement rundt klima og inngrep i samiske områder. 

Den norske kirkes ungdomsutvalg ved nestleder  

 Ungdomsutvalget er i gang med å få på plass saker til Ungdommens 
kirkemøte.  

 Mye ungdomsarbeid har stått stille siden pandemien startet, og mange 
ungdomsråd sitter langt over sin valgperiode. 14. juni har Den norske 
kirkes ungdomsutvalg innkalt til fellesmøte for alle ungdomsrådene. 

Bispemøtet ved preses 

 Bispemøtets nye generalsekretær Elise Sandnes er nå på plass. 
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 Utredningen «Guds skaperverk – vårt hjem» blir nå webinar. 

 Kirkerådets leder og Bispemøtet arrangerte sammen et felles digitalt møte 
om kirkelig organisering med bispedømmerådslederne og 
stiftsdirektørene. 

 Rapporten om kvinnelige presters arbeidsmiljø ble drøftet med 
utgangspunkt i biskopens rolle som både arbeidsgiver og tilsynsmyndighet 
for prestene. 

 Særskilte prekentekster ble drøftet med Nemnd for gudstjenesteliv. 

 Bispemøtet har det siste året hatt to fysiske møter, og er tilfreds med 
hvordan digitale hjelpemidler har gjort det mulig å ha gode møter ellers i 
pandemiåret. 

 

KR 47.2/21 høringssvar Ny barnelov 
KR 47.3/21 høringssvar Stortingsmelding om barne- og ungdomskultur 
KR 47.4/21 Norges Kristne Råd – Hva er da et menneske 
KR 47.5/21 Kirke på nett 
KR 47.6/21 Høringssvar – Søknader om medlemskap i Norges kristne råd 
KR 47.7/21 Høringssvar–NOU 2020:16 Levekår i byer – gode lokalsamfunn for 
alle 
 
 
Kun muntlige orienteringer ble behandlet. 

 

 

KR 49/21 Årsrapport for Den norske kirke 
2021 

Sammendrag 

Kirkerådet har endelig kommet «i rute» med å godkjenne årsrapport for Den 
norske kirke. Tidligere har Kirkerådsmøtet vært gjennomført i juni, mens frist for 
regnskapsrapportering og levering av årsrapport til departementet har vært 1. 
juni. Dermed har det vært nødvendig å gi fullmakt til leder til å godkjenne 
årsrapporten, og rådet har fått den i etterkant til orientering. 
 
Årsrapporten er skrevet på grunnlag av årsrapporter fra alle 11 bispedømmeråd, 
utviklingssamtalene med bispedømmene, og egne rapporter og resultatmål. 
 
Når det gjelder innholdet i årsrapporten vises det til rapporten selv. 
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KR 49/21 Forslag til vedtak 

Kirkerådet godkjenner årsrapport for Den norske kirke 2020. 

 

KR 49/21 Vedtak 

Kirkerådet godkjenner årsrapport for Den norske kirke 2020. 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 50/21 Valg av revisor  

Sammendrag 

Kirkemøtet er øverste organ for trossamfunnet Den norske kirke og det organ 
som skal velge revisor for rDnk. Kirkerådet forbereder saker for Kirkemøtet og 
står derfor som oppdragsgiver for anskaffelsen av revisjonstjenester for rDnk.  

Anskaffelsen er gjennomført i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 
2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. 
del I. Kontraktens varighet er de neste to år (2021 og 2022) med opsjon på 
ytterligere to år (2023 og 2024). Anskaffelsen gjelder revisjon av årsregnskap for 
rDnk som består av balanse, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for 
regnskapsåret, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og 
andre noteopplysninger.  Den økonomiske ramme for oppdraget er anslått å ligge 
under 1,3 mill. kroner for 4-årsperioden (2021-2024). 

Kirkerådet anbefaler at EY velges som revisor.  

 

KR 50/21 Forslag til vedtak: 

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å fatte følgende vedtak: 
 
- EY velges som revisor for rettssubjektet Den norske kirke for 2021-

2022, med opsjon for årene 2023-2024.   

Saksbehandling 

Therese Utgård Aas fremmet følgende endringsforslag: 

Kirkerådet anbefaler kontrollutvalget å gi følgende innstilling til Kirkemøtet: 
[...] 

Direktøren endret sitt forslag til vedtak i samsvar med forslaget. 
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KR 50/21 Vedtak: 

Kirkerådet anbefaler kontrollutvalget å gi følgende innstilling til Kirkemøtet: 

- EY velges som revisor for rettssubjektet Den norske kirke for 2021-
2022, med opsjon for årene 2023-2024.   

Enstemmig vedtatt. 

 

 

KR 51/21 Overordnede føringer – budsjett 
2022 

Sammendrag 

Kirkerådet skal vedta plan- og budsjett for rettssubjektet i sitt møte i desember. 
Rådet inviteres i denne saken til å gi viktige signaler til sekretariatets arbeid 
gjennom å gi overordnede føringer for plan- og budsjettarbeidet.   

For 2022 forventes det ikke tilsvarende økonomiske situasjon som for 2021. I 
utgangspunktet ser sekretariatet for seg at tilskuddet vil gå med til lønns- og 
prisjustering av de ulike postene i budsjettet. For å få rom til nye satsinger, må en 
derfor legge til grunn at en må skaffe handlingsrom for dette gjennom 
omprioritering mellom poster i budsjettet, eller gjennom å bruke av 
egenkapitalen (budsjettere med underskudd). Siden egenkapitalen enda ikke er 
på et nivå som anses som tilfredsstillende, er det fra sekretariatets side ønskelig å 
ha som utgangspunkt at budsjettet ikke skal bidra til å svekke egenkapitalen, men 
at budsjettet som legges frem skal være i balanse.   

Saksfremstillingen ser sammenhengen mellom årsrapport for Den norske kirke 
for 2020 og høringen om strategi for Den norske kirke, hvor høringsinstansene 
har uttrykt hva de mener Den norske kirke bør satse på i neste 
fireårsperiode. Kirkerådet har de siste årene vedtatt to satsinger og fem 
fokusområder på sitt møte i mai/juni.  

KR 51/21 Forslag til vedtak 

1. Kirkerådet ber sekretariatet fremlegge et budsjett i balanse. 
 

2. Kirkerådet ber om at følgende satsinger og fokusområder blir innarbeidet i 
budsjett for 2022: 
 

Satsinger: 

1) 
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2)  

 

Fokusområder: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

Saksbehandling 

Karl Johan Kirkebø fremmet følgende endringsforslag til vedtakspunkt 2: 

[...] 1) Bygge fellesskap for barn og unge 

       2) Diakoni 

[...] a) Kunst og kultur 

       b) Digital kirke 

       c) Kirkelig gravferd 

       d)  

       e)  

 

Det ble votert mellom tre ulike alternativ til å utgjøre de to siste 
fokusområdene. Stemmene fordelte seg slik: 

Frivillighet: 9 stemmer. 

Rekruttering: 11 stemmer. 

Kirke i det flerkulturelle Norge: 10 stemmer. 

 

Vedtatt med elleve stemmer. 

 

Vedtak 

1. Kirkerådet ber sekretariatet fremlegge et budsjett i balanse. 

Enstemmig vedtatt. 
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2. Kirkerådet ber om at følgende satsinger og fokusområder blir innarbeidet i 
budsjett for 2022: 
 

Satsinger: 

1) Bygge fellesskap for barn og unge 

2) Diakoni 

 

Fokusområder: 

a) Kunst og kultur 

b) Digital kirke 

c) Kirkelig gravferd 

d) Rekruttering 

e) Kirke i det flerkulturelle Norge 

Vedtatt med 14 stemmer. 

 

KR 52/21 Regulering av oppspart 
mindreforbruk i enhetene 

Sammendrag 

I forbindelse med KR 32/21 Årsregnskap for Den norske kirke 2020 gjorde 
Kirkerådet følgende vedtak: 
 

«Kirkerådet ber om en egen sak med gjennomgang av regelverket for 
håndtering av mindreforbruk i enhetene.» 
 

Da Kirkerådet og bispedømmerådene (enhetene i rettssubjektet) i 
regnskapsmessig forstand ble fusjonert og skilt ut av staten som et eget 
rettssubjekt, ble regnskapsloven lagt til grunn for regnskapsførselen. I henhold til 
Kirkemøtets budsjettreglement § 6 Disponeringsfullmakt, tredje ledd, kan 
«ubrukte budsjettmidler for de enkelte enhetene overføres til neste budsjettår. 
Overskridelser må dekkes inn i fremtidige budsjetter.» 
 
I praktiseringen av Kirkemøtets regelverk har en frem til nå lagt til grunn at 
bestemmelsen gir en ubegrenset adgang til å overføre midler løpende. I 
rettssubjektets regnskap er de aggregerte mindreforbruk satt av hos de respektive 
enhetene hvor mindreforbruket har oppstått.  
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Det er i alles interesse at enhetene skal ha stabilitet og forutsigbarhet i 
økonomistyringen. Kirkemøtets budsjettreglement legger til rette for dette når 
det åpner for at ubrukte midler for de enkelte enheter kan overføres til neste 
budsjettår, samtidig som overskridelser må dekkes inn i fremtidige budsjett 
(Kirkemøtets budsjettreglement § 6).  
 
Fleksibiliteten og forutsigbarheten for enhetene, må samtidig veies opp mot 
Kirkerådets overordnede myndighet og ansvar for å vedta budsjett for 
rettssubjektet (Kirkemøtets budsjettreglement § 2), og fastsette og godkjenne 
regnskap (Kirkemøtets budsjettreglement § 10). 
 
Gjennom dagens praktisering av overføringsadgangen i § 6 i budsjettreglementet 
har en ikke en øvre grense for nivået på oppspart mindreforbruk. En har heller 
ikke regulert en tidsbegrensning med hensyn til bruk av aggregerte 
mindreforbruk.  
 
Med et samlet aggregert mindreforbruk fra drifts- og tilskuddsmidler på 75 mill. 
kroner i enhetene ved utgangen av 2022, blir det krevende for Kirkerådet å ha 
nødvendig kontroll med økonomistyringen for rettssubjektet samlet. I et 
ekstremtilfelle kan en se for seg at enhetene benytter hele det aggregerte 
mindreforbruket samtidig. Da Kirkerådet normalt fremlegger årsbudsjett i 
balanse, vil dette isolert sett i regnskapet medføre et underskudd på 75 mill. 
kroner og en tilsvarende reduksjon i egenkapitalen. P.t. fra 381 mill. kroner til 
306 mill. kroner.  
 
Eksemplet over anses ikke realistisk, men over tid må vi legge til grunn at 
rettssubjektets regnskapsmessige resultat og egenkapital svekkes når enhetene 
bruker av aggregert mindreforbruk.  
 
Rettssubjektets inntekter består for alle praktiske formål av et tilskudd over 
statsbudsjettet. Tilskuddet gis for ett år av gangen. For Kirkerådet er det 
avgjørende å kunne ha en god dokumentasjon i bruken av de årlige tilskuddene, 
samt å kunne dokumentere god økonomistyring. 
 
Det anbefales at Kirkerådet gir bispedømmerådene adgang til å disponere 
aggregert mindreforbruk, med en øvre grense som står i forhold til 
tildelingsbeløpet for de respektive år. Vi mener prosentsatsen ikke bør overstige 3 
prosent.  
 
Egenkapitalen i rettssubjektet har økt de siste årene. Denne kapitalen vil være en 
felles ressurs for alle enhetene dersom uforutsette forhold skulle oppstå. Dette 
bør påvirke enhetenes vilje og evne til å håndtere risiko i sin budsjettering. 
 
Siden flere bispedømmeråd har fattet vedtak om bruk av oppspart mindreforbruk 
på et høyere nivå enn det som foreslås i denne saken, anbefales det at denne 
praksis innføres fra og med regnskapsåret 2023. For bispedømmeråd som 
allerede har mer enn 3% av tildelingen i oppsparte midler, vil et ytterligere 
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mindreforbruk i 2021 og 2022 legges til ubunden egenkapital, og ikke tilflyte 
bispedømmet. 

KR 52/21 Forslag til vedtak 

1. Det settes en øvre grense for aggregert mindreforbruk for enhetene på 
tre prosent av siste års samlede tildeling.  

2. For bispedømmeråd som allerede i regnskapet for 2020 har mer enn 
tre prosent av sin tildeling i oppsparte midler, vil et ytterligere 
mindreforbruk i 2021 og 2022 legges til ubunden egenkapital, og ikke 
tilflyte bispedømmet. 

3. Ordningen med en øvre grense for aggregert mindreforbruk på 
maksimalt tre prosent trer fullt ut i kraft fra regnskapsåret 2023.  

Saksbehandling 

Turid Torland Håland fremmet følgende alternative forslag til vedtak: 

Det settes en øvre grense for aggregert mindreforbruk for enhetene på fem 
prosent av siste års samlede tildeling 

Forslaget fikk to stemmer og falt. 

 
 

1. Det settes en øvre grense for aggregert mindreforbruk for enhetene på 
tre prosent av siste års samlede tildeling.  

Vedtatt med tolv stemmer. 

 
2. For bispedømmeråd som allerede i regnskapet for 2020 har mer enn 

tre prosent av sin tildeling i oppsparte midler, vil et ytterligere 
mindreforbruk i 2021 og 2022 legges til ubunden egenkapital, og ikke 
tilflyte bispedømmet. 

Vedtatt med elleve stemmer. 

 

3. Ordningen med en øvre grense for aggregert mindreforbruk på 
maksimalt tre prosent trer fullt ut i kraft fra regnskapsåret 2023.  

Vedtatt med elleve stemmer. 
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KR 53/21 Handlingsplan samisk kirkeliv 2021-
2023 

Sammendrag 

Handlingsplanen følger opp strategiplan for samisk kirkeliv som Kirkemøtet 
vedtok i 2019. Strategiplanen har en lang tidshorisont, det er derfor behov for å 
konkretisere handlingsplan for en kortere periode. Denne saken foreslår en 
handlingsplan som skal gjelde over tre år, 2021 – 2023, med tiltak på nasjonalt 
nivå. 

KR 53/21 Forslag til vedtak 

Kirkerådet vedtar følgende handlingsplan for 2021-2023. Kirkerådet ber om 
rapportering av planen når den er gjennomført. 

Saksbehandling 

Kristin Gunleiksrud Raaum fremmet følgende endringsforslag: 

Kirkerådet vedtar følgende handlingsplan for 2021-2023 med de endringer 
som fremkom i møtet. Kirkerådet ber om rapportering av planen når 
planperioden utløper. 

Enstemmig vedtatt. 

KR 53/21 Vedtak 

Kirkerådet vedtar følgende handlingsplan for 2021-2023 med de endringer som 
fremkom i møtet. Kirkerådet ber om rapportering av planen når planperioden 
utløper. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

KR 57/21 Kirkelig organisering - høring  

Sammendrag 

Denne saken inneholder forslag om å sende utredningen «Samhandling i en 
selvstendig folkekirke - ny kirkelig organisering» på høring. 
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Den norske kirke er en selvstendig folkekirke, og det er Kirkemøtet som med 
hjemmel i trossamfunnsloven har myndighet til å beslutte kirkens organisering, 
kirkelige organer mv. Gitt denne selvstendigheten, anbefales det at en full høring 
sendes til kirkens egne organer, ansattes foreninger, KA, 
utdanningsinstitusjonene og øvrige kirkelige virksomheter iht. vedlagte oversikt 
over høringsinstanser. For andre høringsinstanser foreslås det å sende et 
høringsbrev der instansene særlig inviteres til å svare på utvalgte spørsmål som 
vedrører relasjonen mellom disse virksomhetene og kirken. Det vil gjelde 
kommunene, Barne- og familiedepartement, Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, statsforvalteren i Vestfold og Telemark (regional 
gravplassmyndighet) og Kommunenes sentralforbund (KS). 
 
Medlemmene av bispedømmerådene inklusive biskopene er også medlemmer av 
Kirkemøtet, som sitter med den endelige beslutningsmyndigheten i saken. I kraft 
av organiseringskompetansen har medlemmene av Kirkemøtet et særlig ansvar 
for å avveie ulike interesser i saken. Dette gjør at det kan reises spørsmål om 
disse organene bør være høringsinstanser på linje med de organer og aktører som 
ikke har slik beslutningsmyndighet. Samtidig er bispedømmeråd, biskopene og 
deres administrasjon direkte berørt av forslagene som fremmes, noe som kan tilsi 
at de bør være høringsinstanser. I saken drøftes dette dilemmaet. 
Oppsummeringsvis foreslås det at bispedømmerådene og biskopene er 
høringsinstanser på lik linje med de øvrige kirkelige virksomhetene.  
 
For å sikre høringsinstansene tilstrekkelig tid til å behandle høringen foreslås det 
også å utsette Kirkemøtet 2022 fra april til september, med den konsekvens at 
Kirkemøtet 2023 flyttes fra april 2023 til juni (alternativt august 2023). Det vil 
også innebære at nåværende Kirkemøte vil kunne behandle både prinsippsaken 
og en ny kirkeordning før det gjennomføres nytt kirkevalg i september 2023.  
 
I utredningen pekes det på en rekke temaer som bør utredes i det videre. I saken 
foreslås det at enkelte utredninger igangsettes umiddelbart, og at sekretariatet til 
neste Kirkerådsmøte legger fram en plan og et opplegg for disse og andre 
nødvendige utredninger. 
 

KR 57/21 Forslag til vedtak: 

1. Kirkerådet vedtar å sende utredningen «Samhandling i en selvstendig 
folkekirke - ny kirkelig organisering» på høring med tilhørende 
oversendelsesbrev og høringsnotat. Frist for høringen settes til 1.desember 
2021 for de kirkelige virksomhetene. For øvrige virksomheter sendes en mer 
begrenset høring og høringsfristen settes til 1. oktober 2021. 

 
2. Kirkerådet vedtar at Kirkemøtet i 2022 utsettes fra 20.–25. april til 21.–26. 

september 2022.  
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3. Kirkerådet vedtar igangsetting av videre utredning av følgende temaer:   
1) Gjennomgang av dagens prostistruktur med forslag til prosess og 

regelverk for å fastsette ny struktur 
2) Oppgave- og ansvarsfordeling mellom menighetsråd og prostifellesråd i ny 

kirkelig organisering 
3) Organisering og ledelse på arbeidsplassen lokalt i ny kirkelig organisering.  
4) Bispedømmerådets rolle og ansvar hvis arbeidsgiveransvaret flyttes til 

prostifellesrådet  
 
De fire delutredningene skal ha frist 31.12 2021, og legges fram for KR i februar-
møtet.  
 
4. Kirkerådet ber Kirkerådets direktør gi en orientering om arbeidet og legge 

frem en plan for arbeidet med de ulike utredningsteamene i rapportens 
kapittel 13 på Kirkerådets septembermøte. 

 
5. Kirkerådets direktør gis fullmakt til å ferdigstille høringsdokumentene og 

elektronisk tilbakemeldingsskjema 

Saksbehandling 

Direktøren endret sitt forslag til vedtak og høringsdokument på følgende 
punkt: 

 

Til vedtakene 

 Punkt 2 flyttes ned og blir siste vedtakspunkt. 

 Det føyes til et utredningsoppdrag om biskopens lederrolle og tilsyn i 

pkt 3 (nåværende) 

 

Justeringer i høringsdokumentene 

Gjennomgående i alle dokumenter 

 Gjøre det tydelig at det er tre modeller med ulike alternativer og at ingen 

av dem er valgt.  

 

Kjersti Gautestad Norheim fremmet følgende endringsforslag til 
vedtakspunkt 1: 

1. Kirkerådet vedtar å vente med å sende utredningen «Samhandling i en 
selvstendig folkekirke – ny kirkelig organisering» på høring med tilsvarende 
oversendelsesbrev og høringsnotat til delutredningene i vedtakspunkt 3 er 
utredet. 
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Forslaget fikk to stemmer og falt. 

 

Det ble ikke fattet vedtak i saken. Kirkerådets sekretariat oppdaterer 
høringsdokumentene i tråd med diskusjonen i møtet, som behandles endelig i 
ekstraordinært møte 15. juni kl. 18:00. 

Protokolltilførsel 

Rolf Steffensen fremmet følgende tilførsel til protokollen: 

I det pågående arbeidet med kirkens fremtidige organisering bes DnK å 
igangsette et utredningsarbeid som tar sikte på helhetlige strukturelle 
endringer som sikrer at samers rettigheter i kirken blir ivaretatt i tråd med 
anerkjente prinsipper om urfolks selvbestemmelse og selvrepresentasjon. I 
denne sammenhengen vil det ha stor interesse å gjøre seg kjent med de siste 
års strukturelle og organisatoriske endringer i bl.a. Den anglikanske kirke i 
Canada. 

 

 

KR 61/21 Oppnevning av delegater fra Den 
norske kirke til KEKs generalforsamlinger i 
2021 og 2022 

Sammendrag 

Konferansen av europeiske kirker (KEK) må i henhold til belgisk lovgivning 
avholde en generalforsamling hvert år, i hovedsak for å godkjenne budsjett og 
regnskap. 
 
KEKs generalforsamling blir avholdt fysisk hvert femte år. Årene imellom de 
fysiske generalforsamlingene har generalforsamlingene blitt avholdt gjennom en 
skriftlig prosedyre. Kirkerådet oppnevnte i 2018 generalsekretær i MKR (nå 
internasjonal direktør) til delegat fra Den norske kirke til Konferansen av 
europeiske kirkers skriftlige generalforsamlinger i perioden 2019-2022. 
 
Ytterligere endringer i belgisk lovgivning krever imidlertid at KEKs generalfor-
samlinger mellom de fysiske generalforsamlingene hvert femte år, i praksis må 
avholdes virtuelt. Den norske kirke har derfor anledning til å oppnevne fire 
delegater til generalforsamlingene i 2021 og 2022. Ettersom disse kun har en 
administrativ funksjon for godkjenning av årsrapporter, budsjett og regnskap, 
anses det ikke nødvendig å oppnevne fire delegater.  
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Mellomkirkelig råd gjorde følgende vedtak på sitt møte 27.-28. april i sak MKR 
27/21:  
 
Mellomkirkelig råd anbefaler Kirkerådet å oppnevne internasjonal direktør og 
styremedlem i KEK til Den norske kirkes delegater til KEKs generalforsamlinger i 
2021 og 2022.  
 

KR 61/21 Forslag til vedtak: 

Kirkerådet oppnevner internasjonal direktør, Berit Hagen Agøy, og styremedlem 
i KEK, Andreas Henriksen Aarflot, til delegater fra Den norske kirke til KEKs 
generalforsamlinger i perioden 2021-2022.   

KR 61/21 Vedtak: 

Kirkerådet oppnevner internasjonal direktør, Berit Hagen Agøy, og styremedlem 
i KEK, Andreas Henriksen Aarflot, til delegater fra Den norske kirke til KEKs 
generalforsamlinger i perioden 2021-2022.   

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 62/21 Delegasjon av myndighet knyttet til 
fortsatt tilsetting av biskoper etter fylte 70 år 

Sammendrag 

Innenfor dagens rammer har det ikke vært mulig å ha fast arbeid i 
rettssubjektet Den norske kirke etter fylte 70 år. Hovedregelen er at den 
alminnelige aldersgrense er 70 år, og at arbeidstakeren plikter å fratre ved første 
månedsskifte etter at aldersgrensen er nådd. 
 
Det har vært jobbet med å kartlegge konsekvensene av at arbeidstakere jobber 
etter fylte 70 år, og finne kompenserende tiltak og nødvendige tilpasninger i 
avtaleverk for å kunne legge til rette for arbeid etter fylte 70 år. 
 
Arbeidsgiverutvalget (AGU) har vedtatt at det er ønskelig å legge til rette for 
arbeid etter fylte 70 år. Dersom dette skal kunne være en realitet må 
bispedømmeråd treffe vedtak for sitt bispedømme, og Kirkerådet må treffe et 
delegasjonsvedtak for å kunne forlenge tilsettingsforholdet til biskop. 
 
Kirkerådet behandlet saken om delegasjon til preses til å forlenge 
tilsettingsforholdet for biskop etter fylte 70 år i Sak KR 34/21. Kirkerådet sendte 
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saken tilbake til AGU til fornyet behandling. Debatten viste også at det var 
uklarhet rundt ansvars- og rollefordelingen mellom AGU og Kirkerådet.  
 
AGU behandlet saken i møte 14. april som Sak AGU 13/21. AGU vedtok at det er 
ønskelig å kunne videreføre arbeidsforhold for biskoper til 72 år, og ba om at det 
ble lagt frem forslag til Kirkerådet om delegasjon til preses for gjennomføring av 
dette. AGU ønsket også at forholdet mellom Kirkerådet og AGU blir utredet. 
  

KR 62/21 Forslag til vedtak: 

1. Kirkerådet gir preses i Bispemøtet fullmakt til å tilby forlengelse av 
arbeidsforholdet til biskop etter fylte 70 år, frem til maksimalt fylte 72 år. 
Kirkerådets direktør fremmer en enkel innstilling om saken til Preses, som 
konsulterer Kirkerådets leder før slik avtale tilbys. 

 
2. Kirkerådet ber om at forholdet mellom AGU og Kirkerådet utredes til 

Kirkerådets septembermøte, med mulighet til å fremme forslag til 
endringer i AGUs mandat til Kirkemøtet i november. 

Saksbehandling 

Lill Tone Grahl-Jacobsen fremmet følgende endringsforslag til 
vedtakspunkt 1: 

Kirkerådet som er tilsettingsmyndighet for biskoper, behandler også søknader 
om arbeid etter 70 år. 

Ikke realitetsbehandlet. 

 

Turid Torland Håland fremmet følgende forslag: 

Vedtakspunkt 1 utsettes. 

Forslaget fikk tre stemmer og falt. 

 

De ulike punktene ble votert over separat. Vedtakspunkt 1 fikk seks stemmer og 

falt. 

KR 62/21 Vedtak: 

Kirkerådet ber om at forholdet mellom AGU og Kirkerådet utredes til Kirkerådets 
septembermøte, med mulighet til å fremme forslag til endringer i AGUs mandat 
til Kirkemøtet i november. 
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Enstemmig vedtatt 

 

KR 63/21 TVL 
Saksfremlegget er unntatt offentlighet og saksbehandlingen foregikk for 
lukkede dører, derfor gjengis kun vedtaket under. 

KR 63/21 Vedtak: 

1. Kirkerådet ønsker å gi befolkningen et bredt, godt og enkelt tilgjengelig digitalt 
kirketilbud som formidler kirkens budskap. 
 
2. Ut fra en totalvurdering av målgruppe, risiko, økonomiske konsekvenser, 
nedslagsfelt og kanaler med størst potensiale, ønsker Kirkerådet ikke å gå inn i et 
formalisert samarbeid med TVL slik det er beskrevet i invitasjonen. 
 
3. For å sikre at kirken når ut til flest mulig med sine digitale tilbud, særlig yngre 
målgrupper, ber Kirkerådet om at det arbeides videre med alternative 
distribusjonsmuligheter. 
 
4. Kirkerådet ber administrasjonen undersøke muligheten for å etablere et 
produksjonsselskap for kristent innhold med deltagelse fra bredden i kristen-
Norge og samtidig søke samarbeid med relevante kanaler for å lage gode 
programkonsepter som kan distribueres gjennom deres nettverk. 

 
 

KR 64/21 Godkjenning av Langenes 
arbeidskirke som kirke  

Sammendrag 

Saken gjelder søknad fra Kristiansand kirkelige fellesråd om endret rettslig status 
av Langenes arbeidskirke i Søgne sokn.  
 
Bygget er i dag ikke kirke i rettslig forstand, men det er vigslet til kirkelig bruk. 
Bygget har vært eid og forvaltet av en stiftelse, men stiftelsen har i alle år drevet 
sin virksomhet i nært samarbeid med Søgne menighetsråd. Stiftelsen har 
anmodet soknet om å overta arbeidskirken med inventar.  
 
Soknet har ikke mulighet til å drifte kirken med mindre den kommer inn under 
kommunens ansvar etter trossamfunnsloven § 14 annet ledd. Derfor har 
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menighetsrådet og kirkelig fellesråd stilt som vilkår for å overta eierskapet, at 
kommunen påtar seg det økonomiske ansvaret for bygget i henhold til loven. Det 
forutsetter at bygget formelt sett er å anse som en kirke. Kommunen ønsker å 
påta seg denne forpliktelsen.  
 
Soknet har fra før to kirker, men det er stor aktivitet i Langenes arbeidskirke og 
et godt begrunnet behov for en tredje kirke. Både menighetsmøtet og biskopen 
støtter søknaden. Kirkerådet anbefales å godkjenne Langenes arbeidskirke som 
kirke i henhold til kirkeordningens bestemmelser. 

KR 64/21 Forslag til vedtak 

Kirkerådet anbefales å treffe slikt vedtak: 
 
Langenes arbeidskirke i Søgne sokn godkjennes som kirke i henhold til 
kirkeordningen § 23 fjerde ledd, jf. § 19 første ledd.  
 
Det er et vilkår for godkjenningen at Kristiansand kommune overfører 
hjemmelen til gnr 416 bnr 130 til Søgne sokn. 

KR 64/21 Vedtak 

Langenes arbeidskirke i Søgne sokn godkjennes som kirke i henhold til 
kirkeordningen § 23 fjerde ledd, jf. § 19 første ledd.  
 
Det er et vilkår for godkjenningen at Kristiansand kommune overfører 
hjemmelen til gnr 416 bnr 130 til Søgne sokn. 

Enstemmig vedtatt. 
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