
 

  

Protokoll Kirkerådets arbeidsutvalg 26. august 2021 
 
Tid: 26. august 2021 kl 11.00 –13.15 
Sted: Oslo/ Digitalt 
 
Til stede:  Kristin Gunleiksrud Raaum 
  Karin-Elin Berg 
  Olav Fykse Tveit 
  Therese Egebakken 
  Rolf Steffensen (på teams) 

Merete Thomassen (KR-AU 9/21) med tale- og forslagsrett 
 
 

 
Fra sekretariatet:  
  Ingrid Vad Nilsen 
  Jan Rune Fagermoen 
  Øyvind Meling 
 
 
KR-AU 08/21 Innkalling og saksliste 
 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent 
Enstemmig 
 
KR-AU 09/21 Klage på vedtak i Evalueringsnemnda fra biskop Halvor Nordhaug  
 
Sammendrag 
Biskop Halvor Nordhaug søkte om fravik av kompetansekravene i forskrift om 
tilsetting som prest i Den norske kirke § 6 for Laila Hansen Røksund. 
Evalueringsnemnda behandlet søknaden i sitt møte 28. mai og 3. juni 2021. 
Evalueringsnemnda avslo enstemmig søknaden. Videre behandlet nemnda klage på 
vedtaket fra biskopen på sitt møte 24. juni. Evalueringsnemnda fastholdt sitt vedtak 
mot en stemme. 
 
Vedtak: Kirkerådets arbeidsutvalg omgjør Evalueringsnemndas vedtak og finner i 

medhold av forskrift om kvalifikasjonskrav som prest i Den norske kirke § 6, 
at Laila Hansen Røksund oppfyller de krav som settes for å fravike 
kompetansekravene i § 2. 

Enstemmig 
 
KR-AU 10/21 Strategi og handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold – 

saksdokument til KR 
Sammendrag 
Plan for likestilling erstattes nå av to dokumenter: Et forventningsdokument (Policy) 
for arbeidet med likestilling, inkludering og mangfold (LIM) og en handlingsplan for 
hele feltet samlet som handler om oss som arbeidsgiver. Denne skal være dynamisk 
og KR vil få rapport og oppdatering på nye tiltak hvert år. Planen slik den ligger nå, 
har flest tiltak på kjønnsdiskriminering + LHBT fordi vi skal svare ut to 



 

arbeidsmiljøundersøkelser. Det vil komme mange flere tiltak etter hvert som vi får 
jobbet oss gjennom de ulike diskrimineringsgrunnlagene – i samarbeid med ulike 
berørte parter. Dette er altså p.t. «under kontinuerlig arbeid» og ikke et fullstendig 
dokument. Vi tror likevel at KR bør vedta denne nå for å ivareta aktivitetsplikten vi 
har etter loven. Vi viser da at vi er i gang og at det er vilje til å ta tak i de ulike 
utfordringene. 
 
Dnk benytter seg av unntaket i likestillingslovens § 30 om lovlig forskjellsbehandling. 
Dette er ikke tematisert i dokumentene her, men vil bli tatt opp i sakspapiret slik at 
KR får en mulighet til å drøfte om dette unntaket skal videreføres og i tilfelle hvordan 
vi skal beskrive dette i våre planer. 
 
Vedtak: Saken drøftet  
Enstemmig 
 
KR-AU 11/21 Stortingsvalget 2021 – Oppfølging av KR 76/21 
 
Vedtak: Innspill til ny regjeringserklæring sendes Kirkemøtets medlemmer. 
Enstemmig 
 
KR-AU 12/21 Regler for bruk av kirkens flaggstenger. Hvilke flagg kan brukes på 

stengene? – Oppfølging fra KR-AU 7.1/21 
 
Sammendrag 
På møtet i mars kom det spørsmål om det er regler for bruk av kirkens flaggstenger. 
Kirken har ikke egne regler for bruk av flaggstenger, kun for bruk av kirkens flagg. 
Det vil derfor være opp til lokale kirkelige organer hvordan flaggstenger skal brukes 
ved kirker og andre bygg lokalkirken disponerer. 
 
Vedtak: Saken drøftet 
Enstemmig 
 
 
KR-AU 13/21 Skjold kirke – søknad om å fradele en del av kirketomten med 

henblikk på bortfeste til barnehagedrift 
Sammendrag 
 
På en del av tomten til Skjold kirke har det i lengre tid vært drevet barnehage.  
Saken gjelder søknad fra Bergen kirkelig fellesråd om å fradele denne delen av 
kirketomten slik at tomten gis et eget bruksnummer. Formålet er å la det aktuelle 
arealet festes bort til Bergen kommune i forlengelsen av at kommunen kjøper den 
barnehagevirksomhet som i regi av soknene i kommunen sammen er drevet av Akasia 
Barnehage AS. Fradelingen og bortfestet er et viktig element i avtalen med 
kommunen. 
 
Fradelingen forutsetter Kirkerådets godkjenning etter kirkeordningen § 20 annet 
ledd. Søknaden er godt begrunnet, og det anbefales å gi samtykke. Vilkåret om 
særlige grunner er oppfylt. Det legges blant annet vekt på at soknet skal beholde 
eiendomsretten til den fradelte tomten og at en fradeling til det angitte formål ikke vil 
være til ulempe for bruken av Skjold kirke.  
 



 

Den fradelte tomten vil fremdeles være undergitt et særskilt kirkerettslig regelverk 
ved at den blir å anse som knyttet til Skjold kirke.  
 
Saken må avgjøres snarest, og legges derfor frem for Kirkerådets arbeidsutvalg i tråd 
med Kirkerådets delegasjonsreglement § 5 første ledd. 
 
Vedtak: 
 
I medhold av kirkeordningen § 20 annet ledd annet punktum samtykker Kirkerådets 
arbeidsutvalg i fradeling av et areal på om lag 3,5 mål fra kirketomten til Skjold kirke, 
bnr 40 gnr 1607 i Bergen kommune, jf. delegasjonsreglement for Kirkerådet § 5 første 
ledd. Samtykket gis på følgende vilkår: 
 
1. Den fradelte tomten bortfestes til barnehagevirksomhet, slik at fester gis rett 
til å bruke tomten i samsvar med dette formålet. 
 
2. Den fradelte tomten blir å anse som knyttet til Skjold kirke i henhold til 
kirkeordningen § 20 tredje ledd og inngår i kirkefondet til Skjold kirke i henhold til 
reglene om dette i kirkeordningen § 21. 
 
Enstemmig 
 
KR 14/21 Eventuelt 
 
KR 14.1 Navneseremoni for transkjønnede 
 
Sammendrag 
Therese Egebakken tok opp spørsmål om hvilke regler som gjelder for seremonier og 
biskopens rolle i saken. 
 
Preses orienterte om at Bispemøtet vil drøfte hvordan en skal forstå denne type saker 
og biskopenes rolle. 
 
Vedtak: Saken drøftet 
 
Enstemmig 


