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Vedlegg 3 – Liste over enkeltdelegasjoner og myndighet 

som ligger til arbeidsutvalget og direktøren 
 

Dette er et administrativt utarbeidet dokument som tar sikte på å liste opp 

enkeltdelegasjoner og fullmakter som er gitt til direktøren eller som ellers følger av 

direktørens generelle myndighet etter kirkeordningen til å ivareta den løpende 

administrasjon. Listen er ikke uttømmende. 

 

Arbeidsutvalget 

- Er delegert myndighet til «å treffe avgjørelse i saker om klage ved valg av 
bispedømmeråd og Kirkemøtet etter regler 15. april 2018 nr. 584 for valg av 
menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet (kirkevalgreglene) § 15-2. 
Kirkerådets arbeidsutvalg skal overlate saker hvor et eller flere medlemmer av 
arbeidsutvalget er inhabile eller det er reist spørsmål om habilitet, til 
behandling i Kirkerådet», sak KR 27/19. 

- Er delegert myndighet til «å treffe avgjørelse på vegne av Kirkerådet i saker 
som på grunn av den pågående pandemien ikke kan vente til neste ordinære 
møte», jf. sak KR 34/20. 

 

Direktøren er delegert myndighet til 

- Å fastsette tid og sted for Kirkemøtet, jf. Kirkemøtets forretningsorden § 1-2, jf. 
sak KR 06/01. 

- Å godkjenne forsøk med valgmenigheter, jf. sak KR 69/05. 
- Å fatte administrativ beslutning om opprettelse av fagorganer innenfor feltet 

kvinne- og likestillingsspørsmål samt de fagorganer som ellers synes tjenlig, jf. 
sak KR 46/03.  

- Å fastsette særskilte regler etter kirkevalgreglene § 9-6 første ledd om særskilte 
regler for forhåndsstemmegivning i Svalbard kirke og Sjømannskirken, jf. sak 
KR 42/18. 

- Å godkjenne at personer med annen faglig jevngod og relevant 
utdanning/praksis godkjennes som diakon, jf. tjenesteordning og 
kvalifikasjonskrav for diakoner § 4 annet ledd, i henhold til de krav og 
prosedyrer som er fastsatt i sak KR 30/07, jf. sak KR 37/05. 

- Å godkjenne at personer med annen faglig jevngod og relevant 
utdanning/praksis godkjennes som kateket, jf. tjenesteordning og 
kvalifikasjonskrav for kateketer § 4 annet ledd, i henhold til de krav og 
prosedyrer som er fastsatt i sak KR 30/07, jf. sak KR 37/05. 

- Å godkjenne at personer med annen faglig jevngod og relevant 
utdanning/praksis godkjennes som kantor, jf. tjenesteordning og 
kvalifikasjonskrav for kantorer § 4 annet ledd, i henhold til de krav og 
prosedyrer som er fastsatt i sak KR 30/07, jf. sak KR 37/05. 

 

Videre hører det til den daglige ledelsen at direktøren eller den direktøren har 

videredelegert myndigheten til 

- Kan avgjøre tvilstilfeller om stemmerett etter regler for nominasjon mv. ved 
tilsetting av biskoper § 4 siste ledd. 

- Kan avgjøre i tvilstilfeller om og hvor en person har stemmerett eller er 
valgbar, jf. kirkevalgreglene §§ 2-7 og 3-7. 
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- Kan påby nytt valgoppgjør ved ubesatt plass i bispedømmerådet og 
Kirkemøtet, jf. kirkevalgreglene § 16-2. 

- Kan gi særskilt tillatelse til at Den norske kirkes våpen kan få tilføyelser av 
heraldisk karakter, eller bli sammenstilt med andre emblemer, jf. forskrifter 
for bruk av Den norske kirkes våpen § 6 annet ledd. 

- Kan gi særskilt tillatelse til at Den norske kirkes våpen brukes på suvenirer for 
salg, jf. forskrifter for bruk av Den norske kirkes våpen § 6 siste ledd. 

- Er behandlingsansvarlig for Den norske kirkes medlemsregister, jf. forskrift 
om Den norske kirkes medlemsregister § 4. 
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