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KR 77/21 Godkjenning av innkalling og 
saksliste 
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KR 78/21 Orienteringssaker 
KR 78.1/21  Muntlig orientering ved KR, MKR, SKR, BM og DnkU 
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Kirkerådet ved direktør 
• Informasjon om full gjenåpning er gått ut til alle menigheter, slik at alle 

er klare når regjeringen gir klarsignal om gjenåpning. 
• Ny kampanje «Snart kan du være med på noe helt spesielt – en helt 

normal gudstjeneste/dåp/gravferd/etc. 
• Mye pågang for dåp og konfirmasjonsgudstjenester i menighetene. 
• Kirkens samfunnsansvar må inn i samfunnets beredskapsplaner. 
• Statsbudsjettet kommer 12. oktober – men ny regjering vil komme med 

en ny proposisjon senere. 
• Sekretariatstur til Trondheim i slutten av august. Mange har blitt tilsatt 

det siste året og ikke møtt kollegaer i det hele tatt, og fikk endelig treffes. 
• Kristina Labba er ny generalsekretær i Samisk kirkeråd. 
• Mellomoppgjøret er landet, men lokale forhandlinger står fortsatt foran 

oss. 
• Medarbeiderundersøkelsen sendes ut til alle ansatte i rettssubjektet og i 

fellesrådene. 
• Investeringsstrategien til Kirkerådet kommer opp igjen i desember etter 

oppslag om at kirken har investeringer i olje. 
• Trosopplæringskonferansen blir digital 20. oktober. Arrangørrollen for 

konferansen vurderes flyttet ut av Kirkerådets sekretariat. 
• Én million er tildelt masterstipend for diakoner for å få flere diakoner 

med mastergrad. 
• Ungdomsutvalget har oppfordret kirken til å ta imot Operasjon 

Dagsverk-elever – Kirkerådet tar imot mange fordelt på avdelingene. 
• OVF: Fase 2 settes snart i gang, med interne forberedelser til å ta imot 

eiendommene som skal overføres fra staten. 
  

Mellomkirkelig råd ved leder  
• Norges Kristne Råds rådsmøte ble arrangert for siste gang – heretter 

omtales møtet som generalforsamling. 
• To trossamfunn ble opptatt som nye medlemmer – Den islandske kirken 

i Norge og Brunstad Christian Church. 
• 12. september var det jubileum for Porvoo-avtalen mellom lutherske og 

anglikanske kirker.  
• Mellomkirkelig råd jobber med planer mot rasisme og religiøs 

ekstremisme. 
• Rådet har gitt innspill til satsing på diakoni i 2022 og en sak om kirken 

som økonomisk aktør og ansvarlig forvalter. 
 

Samisk kirkeråd ved leder 
• Kristina Labba har begynt i stilling som ny generalsekretær. 
• Første fysiske møte 20. og 21. september i Bodø. 
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• Drøftet hvordan rådet skal forholde seg til at utsatte grupper tar kontakt 
og ber om at Samisk kirkeråd uttaler seg 

• Rådet godkjente nordsamisk oversettelse av ordinasjonsliturgien. Stein-
Erik Anti vigsles til prest – første prest med samisk som morsmål. 

 
Utvalg for ungdomsspørsmål ved leder  

• Ungdommens kirkemøte skal i oktober jobbe med saker om bl.a. 
influencerteologi, vevd tro og grønt ungdomsarbeid.  

• Saken om trosopplæring trekkes fra Ungdommens kirkemøte i år og 
erstattes av en sak om kirkelig organisering. 

• Utvalget gav høringssvar på høringen om valgregler for valg av prester og 
lek kirkelige tilsatte. 

• Instagramkontoen til ungdomsutvalget (@dnkungdomsutvalg) er en 
satsing for å informere og bygge kultur rundt ungdomsdemokratiet. 

• 14. juni ble det gjennomført en nasjonal, digital ungdomsrådssamling 
med bl.a. erfaringsutveksling om å drive ungdomsdemokrati i 
koronatiden. 

• Ungdomsutvalget deltok i forbindelse med 22. juli-markeringen. 
• Hele kirken oppfordres til å delta i Operasjon Dagsverk – og vise frem 

hva vi jobber med i kirken.  
• Årets UKM blir på Gjøvik, og utvalget hadde møte der i august. Også 

neste UKM blir der, 7. til 11. oktober 2022. 
 

Bispemøtet ved preses 
• Bispemøtet arrangerer seminar om fosterdiagnostikk i forbindelse med 

møtet i oktober. 
• Biskopene dro på studietur til Øst-Finnmark for å lære mer om samisk 

kirkeliv, forholdet til Russland, historiske perspektiv m.m. 
• Biskopene har deltatt på Arendalsuka, Olavsfest m.m., og jobber nå mye 

med kirkelig organisering sammen med bl.a. stiftsdirektørene og 
Kirkerådets ledelse. 

 
 
KR 78.2/21 Høringssvar – Forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres 
i arbeidstakers hjem 
KR 78.3/21 Høringssvar – endringer i saksbehandlingen mv. i 
Utlendingsnemnda 
KR 78.4/21 Endringer i Kirkemøtesaker som tidligere er behandlet av 
Kirkerådet 
KR 78.5/21 Endringer i Kirkemøtesaker som tidligere er behandlet av 
Kirkerådet–med tre vedlegg 
KR 78.6/21 Fraværet av sikkerhet for konvertitter undergraver det norske 
demokratiet – uttalelse fra Norges Kristne Råds rådsmøte 
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KR 78.7/21 Rettferdig vaksinefordeling – uttalelse fra Norges Kristne Råds 
rådsmøte 
KR 78.8/21 Uttalelse fra Rådsmøtet i Norges Kristne Råd om tros- og 
livssynspolitikken 
KR 78.9/21 Hilsen til det mosaiske Trossamfund og Synagogen i Oslo fra 
Rådsmøtet i Norges Kristne Råd 
 
 
 
KR 78/21 Vedtak 
Kirkerådet tar sakene til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
KR 79/21 Referatsaker 
 
KR 79.1/21 Protokoll fra møte i Menneskerettighetsutvalget (MRU) 25.05.21 
KR 79.2/21 Referat fra møte i SMM-rådet 09.06.21 
KR 79.3/21 Protokoll fra Kirkerådets arbeidsgiverutvalg (AGU) 26.08.21 
KR 79.4/21 Protokoll fra Kirkerådets arbeidsutvalg (AU) 26.08.21 
KR 79.5/21 Referat fra møte i LHBT-utvalget 22. 03.21 
KR 79.6/21 Referat fra møte i LHBT-utvalget 07.06.21 
KR 79.7/21 Protokoll fra møte i Nemnd for Gudstjenesteliv 21.05.21 
KR 79.8/21 Protokoll fra Dnku 10.-11.06.21 
KR 79.9/21 Protokoll fra Dnku 12.-13.08.21  
KR 79.10/21 Protokoll fra møte i Kontrollutvalget 02.09.21 
 
 
 
KR 79/21 Vedtak 
Kirkerådet tar referatsakene til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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KR 80/21 Kirkemøtets fordeling av midler 
2022/2023 og budsjett 2021 (KM 2021) 

Sammendrag 

Saken gjelder Kirkerådets forslag til Kirkemøtets vedtak om fordeling av midler 
for 2022 og 2023, og Kirkerådets orientering til Kirkemøtet om budsjett for 
2021 i samsvar med Kirkemøtets budsjettreglement. Regnskapet for 2020 ble 
fastsatt og godkjent i Kirkerådets møtet 15. og 16. mars 2021 i sak KR 32/21. 
Saken er lagt ved til orientering.  
Stortinget vedtok et rammetilskudd for rettssubjektet Den norske kirke for 2021 
på 2 257 mill. kroner. Tilskuddet for 2020 var på 2 198 mill. kroner. Den norske 
kirke har tidligere år mottatt midler til oppgaver som bispedømmerådene har 
hatt innen gravplassforvaltningen. Disse oppgavene ble fra 1. januar 2021 
overtatt av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Den norske kirke vil derfor 
ikke få utbetalt midler fra denne posten i 2021.  Kirkerådet vedtok i sak KR 
91/20 Budsjett for Rettssubjektet Den norske kirke for 2021, med et budsjettert 
underskudd på 2 mill kroner. På grunn av mindreforbruk i 2020 vedtok 
Kirkerådet i sak KR 44/21 engangstilskudd til nye tiltak etter 
regnskapsavleggelsen for 2020 på 19 mill. kroner, noe som innebar et 
budsjettert underskudd på i alt 21 mill kroner for 2021. De to sakene følger 
vedlagt.  
Sommeren 2021 mottok Den norske kirke et særskilt tilskudd fra 
Kulturdepartementet på kr 18 mill kroner i forbindelse med covid-situasjonen. 
Tilskuddet var øremerket frivillighet i menighetene og har i sin helhet blitt 
videreført til de kirkelige fellesrådene.  
Tilskuddet til Den norske kirke for 2022 blir først vedtatt av Stortinget i 
desember 2021. Kirkemøtets vedtak gjøres dermed på et tidspunkt hvor den 
endelige tildelingen ikke er kjent. Det samme vil være situasjonen ved 
Kirkemøtets behandling av budsjettet for 2023.  Selv om rammene for 
tilskuddet til Den norske kirke ikke er kjent, vil Kirkemøtets vedtak om budsjett 
2022 og 2023 skape forutsigbarhet for mottakerne omkring struktur, rammer 
og prioriteringer i budsjettet.  

KR 80/21 Forslag til vedtak: 

Kirkerådet tilrår at Kirkemøtet fatter følgende vedtak: 
1. Kirkemøtet tar Kirkerådets vedtak om regnskapet for 2020 og budsjett 2021 
til orientering. 
2. Kirkemøtet fordeler forventet rammetilskudd for 2022 med samme fordeling 
mellom drift og tilskudd som i 2021.  
 

Budsjettgruppe 1: Den norske kirke – drift  
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Kirkemøtet fastsetter en felles ramme til disposisjon for Kirkerådet, 
Bispemøtet og bispedømmerådene. Rammens størrelse fastsettes etter at 
en har trukket ut tilskudd under budsjettgruppe 2. Midlene fordeles 
mellom rettssubjekts-kostnader, Kirkerådet, Bispemøtet og 
bispedømmerådene. Svalbard kirke får sin tildeling i tråd med tilskuddet 
fra Justis- og beredskapsdepartementet. Kirkemøtet avsetter midler til å 
dekke felleskostnader for rettssubjektet etter samme modell som 
tidligere. I KR-sak 68/19 er det lagt til grunn en forventning om en årlig 
inntektsvekst på 3 pst. i perioden 2020-2024. Dersom forventningene 
slår til, og fordelingen mellom drift og tilskudd opprettholdes, vil det 
medføre et driftsbudsjett på 1 778 mill. kroner, mot 1726 mill. kroner i 
2021.  
 
Budsjettgruppe 2: Den norske kirke – tilskudd  
Tilskuddene relaterer seg til ulike mottakere og ordninger. Tilskudd til 
trosopplæring, diakoni, kirkelig undervisning og kirkemusikk, Ovf-
tilskudd - fordelt via bispedømmerådene.  En videreføring av tilskuddene 
i de ovenfor nevnte kategorier vil dermed utgjøre 552 mill. kroner i 2022, 
mot 536 mill. kroner i 2021. 
 
Budsjettgruppe 3: Tilskudd andre 
Denne gruppen gjelder tilskudd til internasjonale og økumeniske 
organisasjoner og tilskudd til andre institusjoner og kirkelige formål. En 
videreføring av tilskuddene til disse vil utgjøre 44 mill. kroner i 2022, 
mot 43 mill. kroner i 2021. 

 
3. Kirkemøtet gir innspill til fordeling av rammetilskudd for 2023, basert på en 
forutsetning om videreføring av dagens nivå for tilskudd til Den norske kirke 
(vedtak utformes i møte).  

KR 80/21 Vedtak: 

Kirkerådet tilrår at Kirkemøtet fatter følgende vedtak: 
1. Kirkemøtet tar Kirkerådets vedtak om regnskapet for 2020 og budsjett 2021 
til orientering. 
2. Kirkemøtet fordeler forventet rammetilskudd for 2022 med samme fordeling 
mellom drift og tilskudd som i 2021.  
 

Budsjettgruppe 1: Den norske kirke – drift  
Kirkemøtet fastsetter en felles ramme til disposisjon for Kirkerådet, 
Bispemøtet og bispedømmerådene. Rammens størrelse fastsettes etter at 
en har trukket ut tilskudd under budsjettgruppe 2. Midlene fordeles 
mellom rettssubjekts-kostnader, Kirkerådet, Bispemøtet og 
bispedømmerådene. Svalbard kirke får sin tildeling i tråd med tilskuddet 
fra Justis- og beredskapsdepartementet. Kirkemøtet avsetter midler til å 
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dekke felleskostnader for rettssubjektet etter samme modell som 
tidligere. I KR-sak 68/19 er det lagt til grunn en forventning om en årlig 
inntektsvekst på 3 pst. i perioden 2020-2024. Dersom forventningene 
slår til, og fordelingen mellom drift og tilskudd opprettholdes, vil det 
medføre et driftsbudsjett på 1 778 mill. kroner, mot 1726 mill. kroner i 
2021.  
 
Budsjettgruppe 2: Den norske kirke – tilskudd  
Tilskuddene relaterer seg til ulike mottakere og ordninger. Tilskudd til 
trosopplæring, diakoni, kirkelig undervisning og kirkemusikk, Ovf-
tilskudd - fordelt via bispedømmerådene.  En videreføring av tilskuddene 
i de ovenfor nevnte kategorier vil dermed utgjøre 552 mill. kroner i 2022, 
mot 536 mill. kroner i 2021. 
 
Budsjettgruppe 3: Tilskudd andre 
Denne gruppen gjelder tilskudd til internasjonale og økumeniske 
organisasjoner og tilskudd til andre institusjoner og kirkelige formål. En 
videreføring av tilskuddene til disse vil utgjøre 44 mill. kroner i 2022, 
mot 43 mill. kroner i 2021. 

 
3. Kirkemøtet gir innspill til fordeling av rammetilskudd for 2023, basert på en 
forutsetning om videreføring av dagens nivå for tilskudd til Den norske kirke 
(vedtak utformes i møte).  

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 81/21 Den norske kirkes globale oppdrag 
(KM 2021)  

Sammendrag 

Den norske kirke er en del av den verdensvide kirken som Den treenige Gud har 
sendt for å delta i Guds handlinger i verden. Sammen med kristne i alle land 
bidrar Den norske kirke til «Mer himmel på jord», når vi søker å leve ut Guds 
gode vilje for alle mennesker og for skaperverket.  
Kirkemøtet har ved flere tidligere anledninger bekreftet Den norske kirkes 
universelle identitet, og denne saken fokuserer derfor mer på hvordan kirken 
utfører sitt oppdrag i samarbeid med andre kirker. 
Koronapandemien fører til dramatiske og uoversiktlige endringer i verden, noe 
som også vil påvirke kirkene i lang tid framover. Pandemien har synliggjort 
nødvendigheten av internasjonalt samarbeid og vist hvor sårbare vi er i møte 
med globale katastrofer. Pandemien forsterker fattigdom og ulikhet og har satt 
arbeidet med bærekraftsmålene tiår tilbake. I tillegg står verden framfor et 
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avgjørende tiår for å snu utviklingen om ikke klimaendringene og 
naturødeleggelsene skal få katastrofale følger. Alt dette stiller menneskeheten 
overfor store utfordringer. Samtidig gir dette også anledning til å vise 
nestekjærlighet og framtidshåp. 
Den dramatiske globale utviklingen vil sette preg på de økumeniske 
generalforsamlingene i 2022 og 2023, og Kirkemøtet utfordres til å tydeliggjøre 
Den norske kirkes prioriteringer i sitt internasjonale og økumeniske samarbeid i 
forkant av disse viktige møtene.  
Saksorienteringen følger vedtakspunktene. Det tas utgangspunkt i den lokale 
menighets tilhørighet i den verdensvide kirken (del 1). Dernest redegjøres det 
for Den norske kirkes internasjonale samarbeid og medlemskap i økumeniske 
organisasjoner (del 2). Prioriterte tema i samarbeidet fram mot 2030 beskrives 
kort (del 3). Siste del handler om behovet for samhandling, kompetanse og 
kommunikasjon (del 4). 
Saken har to viktige vedlegg. Det første gir nødvendig bakgrunnsinformasjon for 
Kirkemøtets strategiske drøftinger av Den norske kirkes internasjonale 
engasjement. Vedlegget gir oversikt over engasjementet og inneholder også 
eksempler på hvorledes kirkens tilhørighet til den universelle kirken kommer til 
uttrykk i lokalmenigheten og i nasjonalkirkelig arbeid. Det andre vedlegget gir 
et innblikk i utviklingen i internasjonal misjonsforståelse og økumenisk 
samarbeid siden Kirkemøtet sist drøftet misjon i 2012. Her redegjøres det også 
for oppfølgingen av KM-saken i 2012 og evalueringen av Samarbeid menighet 
og misjon. 
Denne saken må ses i sammenheng med kirkemøtesakene «Strategi for Den 
norske kirke» og «Mer himmel på en truet jord». 

KR 81/21 Forslag til vedtak: 

Kirkerådet foreslår for Kirkemøtet å fatte følgende vedtak: 
 
Innledning    
 
Den norske kirke er en del av den universelle, grensesprengende og 
inkluderende kirken som krysser geografiske, etniske, kulturelle og 
generasjonsgrenser. Den treenige Gud har sendt kirken for å delta i Guds 
handlinger i verden. Dette oppdraget utfører Den norske kirke sammen med 
andre kirker og kristne i Norge og i hele verden. Kirken får delta i en verdensvid 
tjeneste i forvandlingens og forsoningens tegn. 
Samtidig må vi erkjenne at vi ofte svikter i dette oppdraget og lar oss prege av 
likegyldighet for andres nød, materialisme og selvopptatthet. Men ved Guds 
nåde og i visshet om at kjærligheten er sterkere enn døden, kalles kirken fortsatt 
til etterfølgelse – å gå i Jesu fotspor – midt i vår tids urettferdighet og mange 
utfordringer. Kirken er kalt til å lide med og å kjempe for frihet, rettferdighet og 
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fred og å verne om skaperverket. Alle døpte får del i dette kallet, men også i 
velsignelsen av å være Guds redskap som skaper forandring på en såret jord.   
 
1. Lokal menighet i en verdensvid kirke 

 
Kirkemøtet ber lokalmenighetene synliggjøre og styrke kirkens globale oppdrag 
ved å: 
 
1. løfte fram at den døpte tilhører en lokal menighet og samtidig et verdensvidt 

fellesskap, hvor Jesus Kristus knytter oss sammen med alle kristne. Alle 
døpte er sendt for å forkynne evangeliet i ord og handling og har medansvar 
for kirkens oppdrag i verden. 
 

2. forsterke de globale perspektivene i dåps- og trosopplæringen ved å øke 
bruken av ressurser fra søsterkirker, økumeniske organisasjoner, misjons-
organisasjoner, Bibelselskapet, Kirkens Nødhjelp, Changemaker og Norges 
KFUK-KFUM. 
 

3. feire gudstjenester hvor liturgier, bønner, salmer og kunst knytter 
menigheten sammen med det verdensvide gudstjenestefellesskapet. Utforske 
muligheter for digitalt gudstjenestefellesskap med søsterkirker. 
 

4. ha minst en misjonsavtale med misjonsorganisasjonene innenfor Samarbeid 
menighet og misjon. Stimulere givertjeneste og øke ofringer, særlig til 
kirkebyggende arbeid i søsterkirkene.  
 

5. ivareta oppdragsgiverrollen overfor Kirkens Nødhjelp ved å gjennomføre 
Fasteaksjonen, gi juleoffer og delta i humanitære katastrofeinnsamlinger. 
 

6. styrke eksisterende og etablere nye internasjonale samarbeidsrelasjoner og 
vennskapsmenigheter, og se dem i sammenheng med bispedømmets og det 
nasjonale kirkesamarbeidet. 
 

2. Et støttende og forpliktende fellesskap  
 

Kirkemøtet ser forpliktelsen til økumenisk og internasjonalt samarbeid som 
avgjørende viktig i årene framover, for at kirkene skal kunne bidra til å løse 
menneskehetens felles utfordringer og bringe framtidshåp, forsoning og enhet. 
Den norske kirke skal videreutvikle sitt sterke, økumeniske engasjement 
gjennom medlemskapet i de økumeniske organisasjonene og prioritere Det 
lutherske verdensforbund, Kirkenes verdensråd og Konferansen av europeiske 
kirker. 
7. Den norske kirke er nært forbundet («communion») med medlemskirkene i 

Det lutherske verdensforbund. Den norske kirke vil bidra til å styrke det 
lutherske fellesskapet ved å prioritere søsterkirkesamarbeid med LVF-
kirkene, både i Norden, Europa og globalt.  
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Samarbeidet skal skje mellom lokalmenigheter, på bispedømmenivå og 
gjennom nasjonale samarbeidsavtaler, og omhandle forbønn, utveksling av 
troserfaringer, kultur, økonomisk støtte til kirkebygging og diakoni, samt 
felles kompetansebygging og utveksling av medarbeidere.  
Organisasjoner som samarbeider med medlemskirker i Det lutherske 
verdensforbund, skal gis prioritet ved kirkeofringer og innsamlinger. Dette 
gjelder Kirkens Nødhjelp og enkelte av misjonsorganisasjonene. 
 

8. Kirkenes verdensråd er hovedaktøren i globalt økumenisk samarbeid. Den 
norske kirke vil bidra til dette globale kristne fellesskapets vitnesbyrd om 
frelsen i Kristus og synliggjøring av Kirkens enhet ved aktiv deltakelse og 
økonomisk støtte til arbeidet med misjon og økumeniske og interreligiøse 
dialoger og være en medvandrer for rettferdighet og fred. 
 

9. Konferansen av europeiske kirker knytter Den norske kirke til europeisk 
kirkeliv. Europa gjennomgår omfattende religiøse, kulturelle, sosiale og 
politiske endringer, noe som også avspeiles i norsk samfunnsutvikling. 
Nærheten til trossøsken i Europa og kjennskap til hvordan andre europeiske 
kirker nå omformes og fornyes, er nødvendig for Den norske kirkes 
videreutvikling som folkekirke i et stadig mer sekulært og interreligiøst 
samfunn. 

 
Konferansen av europeiske kirker vil være den viktigste arenaen for 
europeisk kirkesamarbeid, men Den norske kirke vil også videreføre Porvoo-
samarbeidet og medlemskapet i det protestantiske kirkefellesskapet 
(Communion of Protestant Churches in Europe). 
 

10. Den norske kirke skal støtte Det lutherske verdensforbund, Kirkenes 
verdensråd og Konferansen av europeiske kirker ved å: 

 
a) bidra til bedre ressursutnyttelse, omstilling og fornyelse av arbeidsformer 

og organisering i det økumeniske samarbeidet, som setter 
organisasjonene i stand til å møte utfordringene i årene framover. 

 

b) tilby erfaring og kompetanse fra Den norske kirkes arbeid med fornyelse 
og organisasjonsutvikling gjennom aktiv norsk deltagelse i styrende 
organer og i ulike arbeidsgrupper. 

 
c) øke de økonomiske bidragene fra Den norske kirke til økumeniske 

organisasjoner i en tid hvor mange medlemskirker ikke er i stand til å 
innfri sine forpliktelser i en post-korona-situasjon. 
 

d) være en aktiv og konstruktiv medlemskirke i forbindelse med general-
forsamlingene (KV 2022, LVF og KEK 2023) og bruke 
generalforsamlingene til å stimulere økumenisk engasjement i Den 
norske kirke og håndtere de utfordringer og forventninger vi møtes med. 
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e) bidra til gjensidig kompetansebygging ved å la ansatte i Den norske kirke 
benytte utdanningstilbud ved de økumeniske organisasjonenes 
læresteder og øke utveksling, hospitering og faglig samarbeid mellom 
Den norske kirke og søsterkirkene.  
Det er et mål at flere fra Den norske kirke gis anledning til å delta i 
internasjonalt økumenisk arbeid, både for å styrke de internasjonale 
organisasjonene, men også for å tilføre nødvendig kompetanse til Den 
norske kirkes egen virksomhet. 
 

3. Globale utfordringer fram mot 2030 
 
11. Den norske kirkes egne målsettinger realiseres i samvirke med at vi også 

støtter opp om de økumeniske organisasjonenes prioriterte 
arbeidsområder: 

 
a) Formidle at Guds fremste holdning til skaperverket er kjærlighet, ved å 

bringe håp og arbeide for forsoning og enhet.  
 

b) Utføre kirkens diakonale oppdrag gjennom nestekjærlighet og solidaritet, 
bidra til å endre samfunnsmessige strukturer som fratar mennesker verd og 
rettigheter, og ved å tale imot makt når makten fører til urett.   
 

c) Videreutvikle et holistisk misjonsbegrep basert på de marginalisertes 
perspektiv, hvor mennesker med ulik tilhørighet til kirkelige fellesskap, 
ulike livsvilkår, alder, etnisitet, kultur, identitet og funksjonsevne er 
subjekter og ressurser i kirkens misjon. 
 

d) Fremme bærekraftsmålene, med særlig vekt på klima- og naturkrise, 
økende fattigdom og ulikhet. 
 

e) Samarbeide for menneskerettigheter, med særlig vekt på trosfrihet, sivile 
rettigheter, migranter, likestilling og minoriteter.  
 

f) Skape trygge og åpne samfunn ved å styrke demokratiet og sivilsamfunns 
handlingsrom og å motarbeide polarisering, rasisme, antisemittisme og 
fremmedfrykt. 
 

g) Bidra i arbeidet mot atomvåpen og for rettferdig fred i områder med krig og 
konflikt. 
 

h) Delta i bilaterale og multilaterale dialoger med andre religioner og arbeide 
med religionsteologi. 

 
4. Samhandling og synlighet 
 
12. Kirkemøtet ber om at: 
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a) Den norske kirkes samarbeid med Bibelselskapet, Kirkens Nødhjelp, SMM-
organisasjonene, barne- og ungdomsorganisasjoner og andre norske 
organisasjoner som samarbeider med økumeniske organisasjoner og 
søsterkirker, samordnes bedre for å gi et sterkere og mer profilert bidrag fra 
Norge. Mellomkirkelig råd og Kirkerådet bes om å utarbeide en 
handlingsplan for kirkens samarbeid med de nevnte organisasjoner. 
 

b) unges deltakelse i økumenisk samarbeid styrkes ved å inkludere unge i 
delegasjoner, representasjon, arbeidsgrupper og utveksling. 
 

c) det legges til rette for økt kompetanse om økumeniske og internasjonale 
forhold blant kirkens ansatte, frivillige og folkevalgte gjennom 
etterutdanningstilbud og ulike former for fagsamlinger og tilrettelegging av 
ressurser.  
 

d) tilhørigheten til den verdensvide kirke må synliggjøres bedre ved at flere 
nyheter og fortellinger fra den verdensvide kirken spres på kirkens digitale 
flater. Ressurser og informasjon om Den norske kirkes globale engasjement 
og samarbeidsrelasjoner gjøres lett tilgjengelige i Ressursbanken. 

 

Saksbehandling 

Thomas Tinglum fremmet følgende alternative forslag til innledningens 
andre avsnitt: 
Samtidig må vi erkjenne at vi ofte svikter i dette oppdraget og lar oss prege av 
materialisme og selvopptatthet og likegyldighet for andres nød. 

Vedtatt ved konsensus. 

 
Olav Fykse Tveit fremmet følgende alternative forslag til punkt 3.11.a: 
Formidle Guds kjærlighet ved å bringe håp, og arbeide for forsoning og enhet 

Vedtatt ved konsensus. 

 

KR 81/21 Vedtak 

Kirkerådet foreslår for Kirkemøtet å fatte følgende vedtak: 
 
Innledning    
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Den norske kirke er en del av den universelle, grensesprengende og 
inkluderende kirken som krysser geografiske, etniske, kulturelle og 
generasjonsgrenser. Den treenige Gud har sendt kirken for å delta i Guds 
handlinger i verden. Dette oppdraget utfører Den norske kirke sammen med 
andre kirker og kristne i Norge og i hele verden. Kirken får delta i en verdensvid 
tjeneste i forvandlingens og forsoningens tegn. 
Samtidig må vi erkjenne at vi ofte svikter i dette oppdraget og lar oss prege av 
materialisme og selvopptatthet og likegyldighet for andres nød. Men ved Guds 
nåde og i visshet om at kjærligheten er sterkere enn døden, kalles kirken fortsatt 
til etterfølgelse – å gå i Jesu fotspor – midt i vår tids urettferdighet og mange 
utfordringer. Kirken er kalt til å lide med og å kjempe for frihet, rettferdighet og 
fred og å verne om skaperverket. Alle døpte får del i dette kallet, men også i 
velsignelsen av å være Guds redskap som skaper forandring på en såret jord.   
 

1. Lokal menighet i en verdensvid kirke 
 

Kirkemøtet ber lokalmenighetene synliggjøre og styrke kirkens globale oppdrag 
ved å: 
 
1. løfte fram at den døpte tilhører en lokal menighet og samtidig et verdensvidt 

fellesskap, hvor Jesus Kristus knytter oss sammen med alle kristne. Alle 
døpte er sendt for å forkynne evangeliet i ord og handling og har medansvar 
for kirkens oppdrag i verden. 
 

2. forsterke de globale perspektivene i dåps- og trosopplæringen ved å øke 
bruken av ressurser fra søsterkirker, økumeniske organisasjoner, misjons-
organisasjoner, Bibelselskapet, Kirkens Nødhjelp, Changemaker og Norges 
KFUK-KFUM. 
 

3. feire gudstjenester hvor liturgier, bønner, salmer og kunst knytter 
menigheten sammen med det verdensvide gudstjenestefellesskapet. Utforske 
muligheter for digitalt gudstjenestefellesskap med søsterkirker. 
 

4. ha minst en misjonsavtale med misjonsorganisasjonene innenfor Samarbeid 
menighet og misjon. Stimulere givertjeneste og øke ofringer, særlig til 
kirkebyggende arbeid i søsterkirkene.  
 

5. ivareta oppdragsgiverrollen overfor Kirkens Nødhjelp ved å gjennomføre 
Fasteaksjonen, gi juleoffer og delta i humanitære katastrofeinnsamlinger. 
 

6. styrke eksisterende og etablere nye internasjonale samarbeidsrelasjoner og 
vennskapsmenigheter, og se dem i sammenheng med bispedømmets og det 
nasjonale kirkesamarbeidet. 
 

2. Et støttende og forpliktende fellesskap  
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Kirkemøtet ser forpliktelsen til økumenisk og internasjonalt samarbeid som 
avgjørende viktig i årene framover, for at kirkene skal kunne bidra til å løse 
menneskehetens felles utfordringer og bringe framtidshåp, forsoning og enhet. 
Den norske kirke skal videreutvikle sitt sterke, økumeniske engasjement 
gjennom medlemskapet i de økumeniske organisasjonene og prioritere Det 
lutherske verdensforbund, Kirkenes verdensråd og Konferansen av europeiske 
kirker. 
7. Den norske kirke er nært forbundet («communion») med medlemskirkene i 

Det lutherske verdensforbund. Den norske kirke vil bidra til å styrke det 
lutherske fellesskapet ved å prioritere søsterkirkesamarbeid med LVF-
kirkene, både i Norden, Europa og globalt.  
Samarbeidet skal skje mellom lokalmenigheter, på bispedømmenivå og 
gjennom nasjonale samarbeidsavtaler, og omhandle forbønn, utveksling av 
troserfaringer, kultur, økonomisk støtte til kirkebygging og diakoni, samt 
felles kompetansebygging og utveksling av medarbeidere.  
Organisasjoner som samarbeider med medlemskirker i Det lutherske 
verdensforbund, skal gis prioritet ved kirkeofringer og innsamlinger. Dette 
gjelder Kirkens Nødhjelp og enkelte av misjonsorganisasjonene. 
 

8. Kirkenes verdensråd er hovedaktøren i globalt økumenisk samarbeid. Den 
norske kirke vil bidra til dette globale kristne fellesskapets vitnesbyrd om 
frelsen i Kristus og synliggjøring av Kirkens enhet ved aktiv deltakelse og 
økonomisk støtte til arbeidet med misjon og økumeniske og interreligiøse 
dialoger og være en medvandrer for rettferdighet og fred. 
 

9. Konferansen av europeiske kirker knytter Den norske kirke til europeisk 
kirkeliv. Europa gjennomgår omfattende religiøse, kulturelle, sosiale og 
politiske endringer, noe som også avspeiles i norsk samfunnsutvikling. 
Nærheten til trossøsken i Europa og kjennskap til hvordan andre europeiske 
kirker nå omformes og fornyes, er nødvendig for Den norske kirkes 
videreutvikling som folkekirke i et stadig mer sekulært og interreligiøst 
samfunn. 

 
Konferansen av europeiske kirker vil være den viktigste arenaen for 
europeisk kirkesamarbeid, men Den norske kirke vil også videreføre Porvoo-
samarbeidet og medlemskapet i det protestantiske kirkefellesskapet 
(Communion of Protestant Churches in Europe). 
 

10. Den norske kirke skal støtte Det lutherske verdensforbund, Kirkenes 
verdensråd og Konferansen av europeiske kirker ved å: 

 
a) bidra til bedre ressursutnyttelse, omstilling og fornyelse av arbeidsformer 

og organisering i det økumeniske samarbeidet, som setter 
organisasjonene i stand til å møte utfordringene i årene framover. 
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b) tilby erfaring og kompetanse fra Den norske kirkes arbeid med fornyelse 
og organisasjonsutvikling gjennom aktiv norsk deltagelse i styrende 
organer og i ulike arbeidsgrupper. 

 
c) øke de økonomiske bidragene fra Den norske kirke til økumeniske 

organisasjoner i en tid hvor mange medlemskirker ikke er i stand til å 
innfri sine forpliktelser i en post-korona-situasjon. 
 

d) være en aktiv og konstruktiv medlemskirke i forbindelse med general-
forsamlingene (KV 2022, LVF og KEK 2023) og bruke 
generalforsamlingene til å stimulere økumenisk engasjement i Den 
norske kirke og håndtere de utfordringer og forventninger vi møtes med. 

 
e) bidra til gjensidig kompetansebygging ved å la ansatte i Den norske kirke 

benytte utdanningstilbud ved de økumeniske organisasjonenes 
læresteder og øke utveksling, hospitering og faglig samarbeid mellom 
Den norske kirke og søsterkirkene.  
Det er et mål at flere fra Den norske kirke gis anledning til å delta i 
internasjonalt økumenisk arbeid, både for å styrke de internasjonale 
organisasjonene, men også for å tilføre nødvendig kompetanse til Den 
norske kirkes egen virksomhet. 
 

3. Globale utfordringer fram mot 2030 
 
11. Den norske kirkes egne målsettinger realiseres i samvirke med at vi også 

støtter opp om de økumeniske organisasjonenes prioriterte 
arbeidsområder: 

 
a) Formidle Guds kjærlighet ved å bringe håp, og arbeide for forsoning og 

enhet 
 

b) Utføre kirkens diakonale oppdrag gjennom nestekjærlighet og solidaritet, 
bidra til å endre samfunnsmessige strukturer som fratar mennesker verd og 
rettigheter, og ved å tale imot makt når makten fører til urett.   
 

c) Videreutvikle et holistisk misjonsbegrep basert på de marginalisertes 
perspektiv, hvor mennesker med ulik tilhørighet til kirkelige fellesskap, 
ulike livsvilkår, alder, etnisitet, kultur, identitet og funksjonsevne er 
subjekter og ressurser i kirkens misjon. 
 

d) Fremme bærekraftsmålene, med særlig vekt på klima- og naturkrise, 
økende fattigdom og ulikhet. 
 

e) Samarbeide for menneskerettigheter, med særlig vekt på trosfrihet, sivile 
rettigheter, migranter, likestilling og minoriteter.  
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f) Skape trygge og åpne samfunn ved å styrke demokratiet og sivilsamfunns 
handlingsrom og å motarbeide polarisering, rasisme, antisemittisme og 
fremmedfrykt. 
 

g) Bidra i arbeidet mot atomvåpen og for rettferdig fred i områder med krig og 
konflikt. 
 

h) Delta i bilaterale og multilaterale dialoger med andre religioner og arbeide 
med religionsteologi. 

 
4. Samhandling og synlighet 
 
12. Kirkemøtet ber om at: 
 
a) Den norske kirkes samarbeid med Bibelselskapet, Kirkens Nødhjelp, SMM-

organisasjonene, barne- og ungdomsorganisasjoner og andre norske 
organisasjoner som samarbeider med økumeniske organisasjoner og 
søsterkirker, samordnes bedre for å gi et sterkere og mer profilert bidrag fra 
Norge. Mellomkirkelig råd og Kirkerådet bes om å utarbeide en 
handlingsplan for kirkens samarbeid med de nevnte organisasjoner. 
 

b) unges deltakelse i økumenisk samarbeid styrkes ved å inkludere unge i 
delegasjoner, representasjon, arbeidsgrupper og utveksling. 
 

c) det legges til rette for økt kompetanse om økumeniske og internasjonale 
forhold blant kirkens ansatte, frivillige og folkevalgte gjennom 
etterutdanningstilbud og ulike former for fagsamlinger og tilrettelegging av 
ressurser.  
 

d) tilhørigheten til den verdensvide kirke må synliggjøres bedre ved at flere 
nyheter og fortellinger fra den verdensvide kirken spres på kirkens digitale 
flater. Ressurser og informasjon om Den norske kirkes globale engasjement 
og samarbeidsrelasjoner gjøres lett tilgjengelige i Ressursbanken. 

Enstemmig vedtatt. 

 
 

KR 82/21 Konfirmasjonstidens gudstjenester 
(KM 2021) 

Sammendrag 

Saken omfatter konfirmasjonstidens innledende og avsluttende gudstjeneste. 
Det som per i dag kalles samtalegudstjenesten, omfattes ikke her. Denne 
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gjennomføres etter lokal tradisjon og opplegg og er hjemlet i alminnelige 
bestemmelser.  
 
Det som skal vedtas, er:  

• Nye forbønner for presentasjonsgudstjenesten. 
• Liturgiforslag for den avsluttende konfirmasjonsgudstjenesten. Til denne 

ligger også forslag om nye alternative tekster til lesninger og preken. 
• Alminnelige bestemmelser for konfirmasjon, som skal revideres i 

henhold til endringer innen liturgisk praksis, bibeloversettelse og 
kirkeordning.  

 
Redegjørelsen for saksgangen fram til behandlingen i Kirkemøtet 2020 ble 
beskrevet i saksdokumentet til Kirkemøtet 2020 og gjentas ikke her. Saken har 
fulgt de gjeldende regler for saksbehandling i liturgisaker. Kirkemøtet 2020 
sendte saken tilbake, samt vedtok 8 underpunkter som Kirkemøtet ba om at ble 
vurdert. 
I tilknytning til arbeidet med konfirmasjonstidens liturgier, ba Kirkerådet 
Bispemøtet om å utrede det teologiske grunnlaget for konfirmasjon i Den 
norske kirke i dag sak (KR 26/19). Dette ble besvart fra Bispemøtet med en 
uttalelse i oktober 2020 under tittelen Konfirmasjon og konfirmasjonstid i Den 
norske kirke 

KR 82/21 Forslag til vedtak 

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å fatte følgende vedtak: 
Kirkemøtet vedtar justert Ordning for konfirmasjonstidens gudstjenester og 
Alminnelige bestemmelser for denne. 

KR 82/21 Vedtak 

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å fatte følgende vedtak: 
Kirkemøtet vedtar justert Ordning for konfirmasjonstidens gudstjenester og 
Alminnelige bestemmelser for denne. 

Enstemmig vedtatt. 
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KR 83/21 Kvalifikasjonskrav for kirkelige 
stillinger (KM 2021) 

Sammendrag 

Kirkemøtet fastsetter tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for de vigslede 
stillingene i Den norske kirke. Utviklingen i kirke, akademia og samfunn har 
skapt behov for justeringer i alle tjenesteordningene. Kirkerådet nedsatte derfor 
i 2019 et utvalg som gikk gjennom kvalifikasjonskravene for alle de kirkelige 
stillingene. Utvalget leverte sommeren 2020 en utreding som i første rekke 
foreslo endringer i kvalifikasjonskravene for prester. Utredningen ble sendt på 
høring sommeren og høsten 2020. Høringen gav i stor grad tilslutning til 
utvalgets forslag. Unntaket var muligheten for en godkjenning på bakgrunn av 
særlige kvalifikasjoner, som et stort antall høringsinstanser ønsket å beholde. 
Kirkerådets forslag følger opp signalene fra høringen og beholder en mulighet 
for å bli godkjent på bakgrunn av særskilte kvalifikasjoner. Denne muligheten 
utvides til å også å gjelde for de andre profesjonene, og regler om dette gis i et 
eget regelverk. For øvrig innarbeides kvalifikasjonskravene for prester i 
tjenesteordningen, slik det også er for de andre profesjonene. 
Dagens tjenesteordninger er hjemlet i tidligere kirkelov. Disse ordningene må 
derfor av regeltekniske grunner oppheves, og nye tjenesteordninger må vedtas 
på ny i sin helhet, med hjemmel i kirkeordningen. (jf. også KM 20/21 «Det 
kirkelige regelverket – forankring og fornyelse etter kirkelovens opphevelse»). 
Kirkerådet vil imidlertid påpeke at det ikke legges opp til andre endringer i 
tjenesteordningene enn de som er behandlet i foreliggende sak, dvs. 
tjenesteordning for menighetsprester § 3 og § 4 i de andre tjenesteordningene. I 
Kirkemøtets forretningsorden § 2-4 heter det at «Hvis Kirkemøtet i slike saker 
ønsker å vedta et forslag som ikke er tilstrekkelig utredet, skal saken sendes 
tilbake til Kirkerådet for nærmere utredning før endelig vedtak.»  

KR 83/21 Forslag til vedtak 

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å gjøre følgende vedtak: 
 
1. Forskrift 11. april 2016 nr. 1810 om kvalifikasjonskrav for tilsetting som prest 
i Den norske kirke oppheves. 
 
2. Tjenesteordning 11. april 2016 for menighetsprester oppheves.  
 
3. Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav 20. november 2004 for kateketer 
oppheves. 
 
4. Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav 20. november 2004 for diakoner 
oppheves. 
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5. Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav 20. november 2004 for kantorer 
oppheves.  
 
6. Kirkemøtet ber Kirkerådet styrke tilrettelegging for at personer over 35 år 
skal kvalifisere for vigsling til diakon, kantor, kateket og prest. 
 
7. Kirkemøtet ber Kirkerådet utarbeide en ordning for prest under utdanning.  
 
8. Kirkemøtet vedtar med hjemmel i kirkeordning for Den norske kirke § 39 
fjerde ledd: 
 
Tjenesteordning med kvalifikasjonskrav for 
menighetsprester  
 
§ 1. Denne tjenesteordningen gjelder for menighetsprester som tilsettes av 
bispedømmerådet. Som menighetsprest regnes sokneprest, prostiprest og 
kapellan. Tjenesteordningen gjelder også for andre ordinerte prester så langt 
den passer.  
 
§ 2. Presten skal forvalte Ord og sakrament slik at kristen tro og kristent liv 
fremmes i menighetene ved å  

a) holde forordnede gudstjenester og forrette kirkelige handlinger,  
b) utføre dåps- og konfirmasjonsopplæring,  
c) utøve sjelesorg og veiledning, gå med dødsbud, reise i soknebud og også 

ellers besøke syke og  
d) utføre forkynnerarbeid og i samråd med menighetsrådet annet menighets 

byggende arbeid.  
Presten skal også utføre andre gjøremål som er eller måtte bli pålagt ved lov 

eller bestemmelse av Kirkemøtet.  
Presten skal forberede ovennevnte gjøremål og sette av nødvendig tid til 

studium og personlig fornyelse.  
Nærmere bestemmelser om omfanget av ovennevnte gjøremål for den 

enkelte prest treffes av prosten etter samråd med presten. Biskopen kan ved 
instruks bestemme at enkelte prester helt eller delvis skal fritas for gjøremål 
som er nevnt i første ledd ovenfor, og tillegges en spesialisert tjeneste.  
 
§ 3. Som prest kan tilsettes person som: 

1. har rett til å bruke tittelen cand.theol. og i eller utenfor denne graden har 
fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, høgskole eller 
universitet med rett til å tildele cand.theol.-grad  
eller 

2. har fylt 35 år på tidspunkt for tilsetting, har fullført mastergrad eller 
tilsvarende samt i eller utenfor graden har 
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a. 120 studiepoeng, hvorav 30 på mastergradsnivå, innen de 
tradisjonelle teologiske hoveddisipliner, hvor områdene Det nye 
testamentet og lutherske bekjennelsesskrifter skal være dekket og  

b. praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, høgskole eller 
universitet med rett til å tildele cand.theol.-grad. 

eller 
3. er godkjent etter regler om godkjenning av personer til vigslede stillinger 

på bakgrunn av særlige kvalifikasjoner. 
Personer som er vigslet til prest i et annet kirkesamfunn, kan i henhold til 

tjenesteordning for biskoper § 8 femte ledd tilsettes som prest i Den norske 
kirke etter egne regler gitt av Kirkerådet. 
 
§ 4. Tilsetting av menighetsprester foretas av bispedømmerådet i tråd med 
bestemmelsene i personalreglement for Den norske kirke. Tilsetting skjer på de 
vilkår som gjelder generelt for tilsatte i Den norske kirke. For øvrig skjer 
tilsetting på vilkår nevnt i utlysningen og med plikt til å rette seg etter denne 
tjenesteordning og instruks som er eller blir fastsatt.  
 
§ 5. Person som tilsettes i prestestilling uten tidligere å være ordinert, kan ikke 
tiltre stillingen før ordinasjon er skjedd etter forordnet liturgi. Formaningen og 
løftet i ordinasjonsliturgien er bestemmende for prestens tjeneste og livsførsel.  
 
§ 6. Menighetsprester skal innsettes til tjenesten etter forordnet liturgi.  
 
§ 7. Presten skal utføre sin tjeneste i samsvar med Den norske kirkes ordninger. 
Gudstjenester og kirkelige handlinger forrettes etter de fastsatte liturgier. 
Liturgier og ordninger kan bare fravikes når de selv hjemler det.  

Forrettende prest har ansvaret for å lede forberedelsen og 
gjennomføringen av gudstjenester og kirkelige handlinger. Presten har i denne 
sammenheng rett til å treffe beslutning i alle forhold der 
beslutningsmyndigheten ikke er lagt til andre enn presten.  
 
§ 8. Presten står under tjenstlig tilsyn av biskop. Prosten er sokneprestens og 
prostiprestens nærmeste overordnede. Soknepresten er kapellanens nærmeste 
overordnede når ikke annet er bestemt av biskopen. Tjenstlig korrespondanse 
med høyere myndighet skal gå tjenestevei gjennom nærmeste overordnede.  
 
§ 9. Menighetsprester har ett eller flere sokn som tjenestested (særskilt 
arbeidsområde) og hele prostiet som tjenestedistrikt, med mindre det følger av 
arbeidsavtale at tjenestedistriktet skal være en avgrenset del av prostiet.  

Bestemmelsen i første ledd om tjenestested gjelder ikke for prostiprester 
og menighetsprester som er tillagt en spesialisert tjeneste.  

Endring av særskilt arbeidsområde eller faste arbeidsoppgaver skjer etter 
en samlet vurdering der både prestenes, menighetenes og bispedømmets 
interesser vektlegges.  

Før det treffes avgjørelse om endringer i grensene for et tjenestedistrikt, 
skal saken behandles i samsvar med gjeldende regler om medbestemmelse.  
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§ 10. Prosten leder prestetjenesten i prostiet og fordeler de oppgaver mellom 
prostiets prester som ikke allerede er pålagt den enkelte prest ved instruks eller 
særskilt bestemmelse gitt av høyere myndighet.  

Soknepresten leder prestetjenesten i det eller de sokn denne har som sitt 
særskilte arbeidsområde og sørger for den nødvendige samordning med 
menighetsrådets virksomhet. I forvaltningen av Ord og sakrament utøver alle 
menighetsprester et pastoralt lederansvar og bidrar til strategisk og åndelig 
ledelse i og av menigheten.  

Når flere prester har et sokn som sitt særskilte arbeidsområde, deler 
prestene sitt arbeid mellom seg etter den arbeidsfordeling som gjelder. 
Soknepresten påser at gjeldende arbeidsfordeling mellom prestene blir fulgt og 
tar initiativ til endring dersom arbeidet ikke er rimelig fordelt. Før dette i tilfelle 
skjer, skal prestene under ledelse av soknepresten i fellesskap søke ved endret 
prioritering eller på annen måte å komme fram til en hensiktssvarende ordning. 
Ved uenighet mellom prestene forelegges saken for prosten.  
 
§ 11. Enhver menighetsprest har rett til innenfor sitt tjenestedistrikt å utføre 
kirkelige handlinger som ønskes forrettet av dem.  

Presten har ikke plikt til å utføre kirkelige handlinger for personer som er 
bosatt utenfor tjenestedistriktet, unntatt gravferd når avdødes nærmeste 
pårørende eller den som sørger for gravferden er bosatt i distriktet.  

Presten har ikke plikt til å utføre kirkelige handlinger utenfor 
tjenestedistriktet, unntatt gravferd hvor menighetens kirkegård ligger utenfor 
distriktet. Tilsvarende unntak gjelder for gravferd fra krematorium, så fremt 
dette ligger i den kommune eller det prosti presten tjenestegjør innenfor.  

Presten har ikke plikt til å utføre kirkelige handlinger for personer som 
står utenfor Den norske kirke, unntatt når dette følger av avtale inngått mellom 
Den norske kirke og annet kirkesamfunn.  
 
§ 12. En ordinert prest i Den norske kirke må ikke uten samtykke fra 
vedkommende sokneprest, prost eller biskop holde gudstjenester eller forrette 
kirkelige handlinger i et tjenestedistrikt hvor denne ikke er ansatt i ordnet 
kirkelig prestestilling.  
 
§ 13. Soknepresten har ansvar for kirkebokføringen for det eller de sokn som 
utgjør dennes særskilte arbeidsområde, med mindre vedkommende myndighet 
har truffet bestemmelse om en annen ordning. Begjæringer om å få utført 
kirkelige handlinger rettes til den kirkebokførende prest, eventuelt gjennom 
annen prest som er bedt om å utføre handlingen. Melding om kirkelige 
handlinger som er utført av andre enn den kirkebokførende prest, sendes 
kirkebokføreren.  

Anmodninger om nøddåp og soknebud rettes til den prest som skal 
utføre handlingen.  

En kirkelig handling kan ikke nektes utført uten at det er hjemmel for slik 
nektelse i gjeldende ordning.  
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§ 14. Nærmere bestemmelser om tjenesteoppgaver for den enkelte 
menighetsprest kan fastsettes av biskopen i instruks for stillingen. Instruksen 
kan ikke fravike bestemmelser gitt av Kirkemøtet. Den enkelte prest kan ikke 
pålegges gjøremål som samlet inklusive reisetid ikke kan påregnes utført på 
tilfredsstillende måte innenfor normal arbeidsuke.  
 
§ 15. Før instruks blir fastsatt, skal foruten vedkommende prest også andre 
særlig berørte prester og menighetsråd ha hatt anledning til å uttale seg. 
Vedkommende prest har plikt til på anmodning å levere arbeidsoppgaver med 
angivelse av den tid som medgår til de forskjellige kategorier av tjenester. 
Reisetid oppgis særskilt. Endelig forslag til instruks utferdiges av prosten.  
 
§ 16. Prest som i sin prestegjerning ser seg tvunget til jevnlig å gjøre tjeneste 
utover en normalarbeidstid, skal henvende seg til nærmeste overordnede som 
skal bistå presten med å finne fram til adekvat prioritering av arbeidsoppgavene 
eller andre rådgjerder som kan lette arbeidssituasjonen, og – dersom det finnes 
nødvendig – eventuelt ta opp spørsmålet om endring av arbeidsfordeling eller 
instruks.  

Det kan organiseres arbeidsveiledning etter nærmere bestemmelse av 
Bispemøtet.  
 
§ 17. Menighetsprester lønnes av Den norske kirke. For vigsel hvor begge 
brudefolkene er bosatt utenfor prestens tjenestedistrikt og for gravferd hvor 
både avdøde og avdødes nærmeste pårørende/den som sørger for gravferden er 
bosatt utenfor prestens tjenestedistrikt, kan presten motta betaling etter de 
satser som gjelder for vikartjeneste når bispedømmerådet har bestemt at slik 
betaling skal kreves av rekvirenten.  

Menighetsprester tilkommer skyssgodtgjøring etter Den norske kirkes 
regulativ etter nærmere regler og har alminnelig samtykke til bruk av eget 
skyssmiddel på tjenestereiser.  
 
§ 18. Menighetsprester må ikke uten biskopens samtykke inneha bistilling eller 
bierverv eller drive privat næringsvirksomhet som kan hemme eller sinke 
prestens ordinære arbeid. Bistilling, bierverv eller privat næringsvirksomhet må 
ikke være av en slik art at det kan bryte ned den aktelse eller tillit som er 
nødvendig for å utføre prestetjeneste.  
 
§ 19. Presten har rett til ferie, fridager og tjenestefrihet etter gjeldende lov- og 
avtaleverk. Prestene utfører vikartjeneste og betjening av ledige stillinger etter 
gjeldende ordninger. Dersom vikartjeneste eller styring under ledighet ikke 
skjer ved heltidsansatt prest, tilpasses prestetjenesten slik prosten treffer 
bestemmelse om.  
 
§ 20. Presten har taushetsplikt etter gjeldende regler.  
 
§ 21. Presten er i sin stillingsutøvelse undergitt den til enhver tid gjeldende 
tjenesteordning og stillingsinstruks, jf. § 14. 
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§ 22. Reglene trer i kraft straks. 
 
9. Kirkemøtet vedtar med hjemmel i kirkeordning for Den norske kirke § 28 
annet ledd bokstav c): 
 
Tjenesteordning med kvalifikasjonskrav for kateketer: 
 
§ 1. Hvem tjenesteordningen gjelder for  

Denne tjenesteordning gjelder for personer som er tilsatt som kateket i 
Den norske kirke.  
 
§ 2. Tjenestens formål  

Kirkens undervisningstjeneste har som formål å fremme 
dåpsopplæringen i menigheten, styrke troen hos alle døpte, gi hjelp til 
livsmestring og kalle til etterfølgelse. Kateketen leder menighetens 
undervisningstjeneste og har medansvar for å rekruttere, utruste og veilede 
frivillige medarbeidere.  
 
§ 3. Tjenestens rammer  

Kateketen er forpliktet på de planer og prioriteringer menighetsrådet 
fastsetter i samråd med kirkelig fellesråd, innenfor de planer og programmer 
som er fastsatt for undervisningstjenesten i Den norske kirke.  

Tjenesten utføres i samarbeid med ansatte og frivillige i menigheten.  
Arbeidsgiver fastsetter hvilke tjenesteoppgaver som tilligger stillingen 

innenfor rammen av gjeldende planer. Ved endring av stillingsbeskrivelse, skal 
vedkommende kateket, menighetsråd og sokneprest gis anledning til å uttale 
seg. Innenfor disse rammer har kateketen et selvstendig ansvar for den faglige 
utførelsen av de arbeidsoppgaver som er tillagt stillingen.  

Kateketen har ansvar for egen faglig oppdatering og personlig fornyelse.  
Kateketen skal utføre sin tjeneste i samsvar med Den norske kirkes 

ordninger.  
 
§ 4. Kvalifikasjonskrav  
Som kateket kan tilsettes person som: 

1. har mastergrad eller tilsvarende samt i eller utenfor graden: 
a) 80 studiepoeng teologiske fag, 
b) 30 studiepoeng allmenn pedagogikk, 
c) 30 studiepoeng innenfor fagområdene pedagogikk, formidlingsfag 

eller praktisk-teologiske fag og 
d) 30 studiepoeng praktisk-teologisk utdanning relevant for tjenesten 

som kateket, og med veiledet praksis.  
eller 
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2. er godkjent etter regler om godkjenning av personer til vigslede stillinger 
på bakgrunn av særlige kvalifikasjoner 
eller 

3. tidligere er vigslet til kateket eller var kvalifisert til vigsling på det 
tidspunkt utdanningen var fullført. 
Dersom det ikke melder seg søkere som oppfyller kvalifikasjonskravene 

til kateket, kan bispedømmerådet for stillinger der rådet yter tilskudd, 
godkjenne at stillingen midlertidig omgjøres til annen stilling innen kirkelig 
undervisning. Et vilkår for videre tilskudd er at arbeidsforholdene tilrettelegges 
slik at den tilsatte gis anledning til videreutdanning for å kvalifisere seg for 
vigsling. 
 
§ 5. Tilsettingsvilkår  

Tilsetting skjer med forbehold om vigsling og at biskopen gir 
tjenestebrev.  
 
§ 6. Vigsling, innsettelse og tilsyn  

Kateketen vigsles til tjeneste og innsettes etter forordnet liturgi. 
Formaningen og løftet i vigslingsliturgien er bestemmende for kateketens 
tjeneste og livsførsel.  

Kateketen står under tilsyn av biskopen.  
 
§ 7. Gudstjenestelige funksjoner  

Kirkemøtet kan gi retningslinjer for kateketens gudstjenestelige 
funksjoner.  

Ved utførelse av gudstjenestelige og liturgiske funksjoner står kateketen 
under ledelse av forrettende prest. Ved uenighet om utførelsen av disse 
funksjoner, drøftes saken mellom partenes arbeidsgivere. Dersom det ikke 
oppnås enighet, avgjøres saken av biskopen.  
 
§ 8. Taushetsplikt  

Kateketen har taushetsplikt etter gjeldende regler.  
 
§ 9. Mindre endringer  

Kirkemøtet gir Kirkerådet myndighet til å foreta mindre endringer i disse 
bestemmelsene. 
 
§ 10. Ikrafttredelse 
 Reglene trer i kraft straks.  
 
10. Kirkemøtet vedtar med hjemmel i kirkeordningen § 28 annet ledd bokstav 
c): 
 
Tjenesteordning med kvalifikasjonskrav for diakoner  
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§ 1. Hvem tjenesteordningen gjelder for  

Denne tjenesteordning gjelder for personer som er tilsatt som diakon i 
Den norske kirke. 

  
§ 2. Tjenestens formål  

Kirkens diakonale tjeneste har som formål å fremme kirkens 
omsorgstjeneste. Diakoni er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom 
nestekjærlighet, inkluderende felleskap, vern av skaperverket og kamp for 
rettferdighet.  

Diakonen leder menighetens diakonitjeneste og har medansvar for å 
rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere.  

 
§ 3. Tjenestens rammer  

Diakonen er forpliktet på de planer og prioriteringer menighetsrådet 
fastsetter i samråd med kirkelig fellesråd, innenfor de planer og programmer 
som er fastsatt for diakonitjenesten i Den norske kirke.  

Tjenesten utføres i samarbeid med ansatte og frivillige i menigheten.  
Arbeidsgiver fastsetter hvilke tjenesteoppgaver som ligger til stillingen 

innenfor rammen av gjeldende planer. Ved endring av stillingsbeskrivelse skal 
vedkommende diakon, menighetsråd og sokneprest gis anledning til å uttale 
seg. Innenfor disse rammer har diakonen et selvstendig ansvar for den faglige 
utførelsen av de arbeidsoppgaver som er tillagt stillingen.  
  Diakonen har ansvar for egen faglig oppdatering og personlig fornyelse.  
  Diakonen skal utføre sin tjeneste i samsvar med Den norske kirkes 
ordninger.  
 
§ 4. Kvalifikasjonskrav  

Som diakon kan tilsettes person som: 
1. har mastergrad med en 3-årig bachelorgrad eller tilsvarende kompetanse 

innenfor helsefag, sosialfag, praktisk-teologiske fag, samfunnsfag eller 
pedagogiske fag og i eller utenfor bachelorgraden ha vært gjennom 
veiledet praksis samt i eller utenfor mastergraden har 

a) 30 studiepoeng i teologiske emner og  
b) 30 studiepoeng praktisk-teologisk utdanning relevant for tjenesten 

som diakon og med veiledet praksis.  
eller 

2. har cand.theol.-grad, inkludert praktisk-teologisk utdanning samt 
diakonifaglige emner 30 studiepoeng. 
eller 

3. er godkjent etter regler om godkjenning av personer til vigslede stillinger 
på bakgrunn av særlige kvalifikasjoner. 
eller 

4. er vigslet til diakon eller var kvalifisert for vigsling på det tidspunkt 
utdanningen var fullført. 
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Dersom det ikke melder seg søkere som oppfyller kvalifikasjonskravene 
til diakon, kan bispedømmerådet for stillinger der rådet yter tilskudd, 
godkjenne at stillingen midlertidig omgjøres til annen stilling innen diakoni. Et 
vilkår for videre tilskudd er at arbeidsforholdene tilrettelegges slik at den tilsatte 
gis anledning til videreutdanning for å kvalifisere seg for vigsling. 

 
§ 5. Tilsettingsvilkår  

Tilsetting skjer med forbehold om vigsling og at biskopen gir 
tjenestebrev.  

 
§ 6. Vigsling, innsettelse og tilsyn  

Diakonen vigsles til tjeneste og innsettes etter forordnet liturgi.  
Formaningen og løftet i vigslingsliturgien er bestemmende for diakonens 

tjeneste og livsførsel.  
Diakonen står under tilsyn av biskopen.  

 
§ 7. Gudstjenestelige funksjoner  

Kirkemøtet kan gi retningslinjer for diakonens gudstjenestelige 
funksjoner.  

Ved utførelse av gudstjenestelige og liturgiske funksjoner står diakonen 
under ledelse av forrettende prest. Ved uenighet om utførelsen av disse 
funksjoner, drøftes saken mellom partenes arbeidsgivere. Dersom det ikke 
oppnås enighet, avgjøres saken av biskopen.  
 
§ 8. Taushetsplikt  

Diakonen har taushetsplikt etter gjeldende regler.  
 
§ 9. Mindre endringer  

Kirkemøtet gir Kirkerådet myndighet til å foreta mindre endringer i disse 
bestemmelsene. 
 
§ 10. Ikrafttredelse 
 Reglene trer i kraft straks 
 
11. Kirkemøtet vedtar med hjemmel i kirkeordning for Den norske kirke § 28 
annet ledd bokstav c): 
 
Tjenesteordning med kvalifikasjonskrav for kantorer:  
 
§ 1. Hvem tjenesteordningen gjelder for  

Denne tjenesteordning gjelder for personer som er tilsatt som kantor i 
Den norske kirke.  
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§ 2. Tjenestens formål  
Kirkemusikktjenesten har som formål å gi menigheten et musikalsk 

uttrykk i gudstjeneste og øvrig menighetsliv. Kantoren leder menighetens 
kirkemusikalske virksomhet, og skal være med å forvalte og gjøre levende 
tradisjonelle og nye kirkemusikalske verdier, og bidra til bredde og kvalitet i det 
kirkemusikalske og kulturelle arbeidet i menigheten. Kantoren har medansvar 
for å rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere.  
 
§ 3. Tjenestens rammer  

Kantoren er forpliktet på de planer og prioriteringer menighetsrådet 
fastsetter i samråd med kirkelig fellesråd, innenfor de planer og programmer 
som er fastsatt for kirkemusikktjenesten i Den norske kirke.  

Tjenesten utføres i samarbeid med ansatte og frivillige i menigheten.   
Kantoren gjør tjeneste ved forordnede gudstjenester, andre gudstjenester 

fastsatt i menighetens gudstjenesteprogram og ved kirkelige handlinger som 
forrettes i kirken eller i gravkapell etter Den norske kirkes ordninger. 
Arbeidsgiver fastlegger hvilke andre tjenesteoppgaver som tilligger stillingen 
innenfor rammen av gjeldende planer. Ved endring av stillingsbeskrivelse, skal 
vedkommende kantor, menighetsråd og sokneprest gis anledning til å uttale seg.  

Innenfor disse rammer har kantoren et selvstendig ansvar for den faglige 
utførelsen av de oppgaver som er tillagt stillingen.  

Kantoren har ansvar for egen faglig oppdatering og personlig fornyelse.  
Kantoren skal utføre sin tjeneste i samsvar med Den norske kirkes 

ordninger.  
 
§ 4. Kvalifikasjonskrav  

Som kantor kan tilsettes person som har: 
1. fire års kirkemusikkutdanning, tilsvarende 240 studiepoeng 
eller: 
2. tre års grunnutdanning i kirkemusikk samt tillegg i musikk, teologi, 

pedagogikk eller diakoni tilsvarende 60 studiepoeng - i tillegg eller 
integrert 

eller 
3. minst fire års musikkutdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, samt 

kirkekunnskap og kirkemusikalske emner tilsvarende 60 studiepoeng 
eller 
4. blitt godkjent etter regler om godkjenning av personer til vigslede 

stillinger på bakgrunn av særlige kvalifikasjoner. 
Utdanningen må inkludere veiledet praksis i menighet.  
Dersom det ikke melder seg søkere som oppfyller kvalifikasjonskravene 

til kantor, kan arbeidsgiver tilsette organist.  
 
§ 5. Tilsettingsvilkår  

Tilsetting skjer med forbehold om vigsling og at biskopen gir 
tjenestebrev.  
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§ 6. Vigsling, innsettelse og tilsyn  

Kantoren vigsles til tjeneste og innsettes etter forordnet liturgi.  
Formaningen og løftet i vigslingsliturgien er bestemmende for kantorens 

tjeneste og livsførsel.  
Kantoren står under tilsyn av biskopen.  

 
§ 7. Gudstjenestelige funksjoner  
    Kirkemøtet kan gi retningslinjer for kantorens gudstjenestelige funksjoner.  
    Ved utførelse av gudstjenestelige og liturgiske funksjoner står kantoren under 
ledelse av forrettende prest. Ved uenighet om utførelsen av disse funksjoner, 
drøftes saken mellom partenes arbeidsgivere. Dersom det ikke oppnås enighet, 
avgjøres saken av biskopen.  
 
§ 8. Taushetsplikt  
    Kantoren har taushetsplikt etter gjeldende regler.  
 
§ 9. Mindre endringer  
    Kirkemøtet gir Kirkerådet myndighet til å foreta mindre endringer i disse 
bestemmelsene. 
 
§ 10. Ikrafttredelse 
 Reglene trer i kraft straks.  
 
 
12. Kirkemøtet vedtar med hjemmel i kirkeordningen §§ 28 annet ledd bokstav 
c) og 39 fjerde ledd: 
 
Regler om godkjenning av personer til vigslede stillinger på 
bakgrunn av særlige kvalifikasjoner: 
 
§ 1. Virkeområde 

Disse reglene gjelder søknad om kvalifisering til å kunne vigsles til 
henholdsvis diakon, kantor, kateket eller prest i Den norske kirke på grunnlag 
av særlig kvalifikasjoner. 
  
§ 2. Evalueringsnemnda 

Evalueringsnemnda består av følgende fem medlemmer med personlige 
varamedlemmer oppnevnt av de respektive instanser: 

- to medlemmer med varamedlem fra de utdanningsinstitusjonene som 
har rett til å tildele cand.theol.-grad, hvor det ene medlemmet 
representerer den praktisk-teologiske utdanningen, 
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- ett medlem med varamedlem fra den fagorganisasjon som organiserer 
flest prester i Den norske kirke, 

- to medlemmer med varamedlemmer blant Kirkemøtets leke medlemmer. 
Når evalueringsnemnda behandler søknader vedrørende diakon, kantor eller 

kateket, trer et medlem som representerer den aktuelle fagorganisasjon inn i 
stedet for medlemmet fra prestenes fagorganisasjon.  

Kirkerådet administrerer oppnevningsprosessen og ser til at instansenes 
oppnevning gir god kjønnsbalanse. 

Oppnevningen skjer for fire år og følger Kirkerådets funksjonsperiode. 
Evalueringsnemnda konstituerer seg selv og velger selv sin leder. Lederen 

velges for to år av gangen. 
 
§ 3. Søknad og vilkår 
    Evalueringsnemnda kan treffe vedtak om å gjøre unntak fra de alminnelige 
kvalifikasjonskravene som er nevnt i tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for 
de respektive tjenestegrupper. 

Vilkår for at nemnda kan treffe slikt vedtak er at det foreligger helt 
særlige grunner fremlagt i søknad fra vedkommende biskop. Vedkommende må 
ha personlige forutsetninger som gjør at han eller hun utvilsomt er særlig 
kvalifisert for å utføre slik tjeneste i Den norske kirke som det er søkt om, og det 
må også foreligge et særlig kirkelig behov for vedkommendes tjeneste. 
 
§ 4 Videre praktisk-teologisk utdanning 

Personer som er godkjent etter § 3 for å bli diakon, kateket eller prest, må 
før de er kvalifisert for vigsling, fullføre praktisk-teologisk utdanning etter regler 
gitt av Kirkerådet. 

Personer som er godkjent som prest må i tillegg ha faglig fordypning i 
teologi minimum 60 studiepoeng. 
 
§ 5. Saksbehandling og klageregler 

Evalueringsnemnda er avgjørelsesmyndighet og vurderer søknader.  
Kirkerådets sekretariat er sekretariat for nemnda. 
Forvaltningsloven gjelder for nemndas saksbehandling. 
Evalueringsnemndas vedtak kan påklages etter forvaltningslovens 

bestemmelser om klage på enkeltvedtak. Klageretten ligger hos den biskopen 
som har søkt på vegne av vedkommende person. 

Klageorgan er Kirkerådets arbeidsutvalg. Kirkerådets leder er leder av 
klageorganet. 

Som faglig konsultativt medlem uten stemmerett skal i hver enkelt 
klagesak fungere det medlem eller varamedlem av evalueringsnemnda valgt 
etter § 2 første ledd første strekpunkt som ikke deltok i behandlingen av den 
aktuelle saken i nemnda. 

Regler for Kirkerådets virksomhet gjelder for klageorganet så langt det 
passer. 

Kirkerådet sørger for at Kirkemøtet årlig orienteres om vedtak i 
eventuelle klagesaker og om vedtak som er truffet etter § 3. 
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Kirkerådet kan gi utfyllende bestemmelser om saksbehandlingen for 
klageorganet. 
 
§ 6. Ikrafttredelse  
 Reglene trer i kraft straks. Paragraf 5 i tidligere forskrift 11. april 2016 nr. 
1810 om kvalifikasjonskrav for tilsetting som prest i Den norske kirke gjelder til 
1. juli 2022. 
 

Saksbehandling 

Linn Strømme Hummelvoll fremmet følgende forslag: 
Vedtakspunkt 12 strykes. 

Forslaget fikk fem stemmer og falt. 

  

KR 83/21 Vedtak 

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å gjøre følgende vedtak: 
 
1. Forskrift 11. april 2016 nr. 1810 om kvalifikasjonskrav for tilsetting som prest 
i Den norske kirke oppheves. 
 
2. Tjenesteordning 11. april 2016 for menighetsprester oppheves.  
 
3. Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav 20. november 2004 for kateketer 
oppheves. 
 
4. Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav 20. november 2004 for diakoner 
oppheves. 
 
5. Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav 20. november 2004 for kantorer 
oppheves.  
 
6. Kirkemøtet ber Kirkerådet styrke tilrettelegging for at personer over 35 år 
skal kvalifisere for vigsling til diakon, kantor, kateket og prest. 
 
7. Kirkemøtet ber Kirkerådet utarbeide en ordning for prest under utdanning.  
 
8. Kirkemøtet vedtar med hjemmel i kirkeordning for Den norske kirke § 39 
fjerde ledd: 
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Tjenesteordning med kvalifikasjonskrav for 
menighetsprester  
 
§ 1. Denne tjenesteordningen gjelder for menighetsprester som tilsettes av 
bispedømmerådet. Som menighetsprest regnes sokneprest, prostiprest og 
kapellan. Tjenesteordningen gjelder også for andre ordinerte prester så langt 
den passer.  
 
§ 2. Presten skal forvalte Ord og sakrament slik at kristen tro og kristent liv 
fremmes i menighetene ved å  

a) holde forordnede gudstjenester og forrette kirkelige handlinger,  
b) utføre dåps- og konfirmasjonsopplæring,  
c) utøve sjelesorg og veiledning, gå med dødsbud, reise i soknebud og også 

ellers besøke syke og  
d) utføre forkynnerarbeid og i samråd med menighetsrådet annet menighets 

byggende arbeid.  
Presten skal også utføre andre gjøremål som er eller måtte bli pålagt ved lov 

eller bestemmelse av Kirkemøtet.  
Presten skal forberede ovennevnte gjøremål og sette av nødvendig tid til 

studium og personlig fornyelse.  
Nærmere bestemmelser om omfanget av ovennevnte gjøremål for den 

enkelte prest treffes av prosten etter samråd med presten. Biskopen kan ved 
instruks bestemme at enkelte prester helt eller delvis skal fritas for gjøremål 
som er nevnt i første ledd ovenfor, og tillegges en spesialisert tjeneste.  
 
§ 3. Som prest kan tilsettes person som: 

4. har rett til å bruke tittelen cand.theol. og i eller utenfor denne graden har 
fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, høgskole eller 
universitet med rett til å tildele cand.theol.-grad  
eller 

5. har fylt 35 år på tidspunkt for tilsetting, har fullført mastergrad eller 
tilsvarende samt i eller utenfor graden har 

a. 120 studiepoeng, hvorav 30 på mastergradsnivå, innen de 
tradisjonelle teologiske hoveddisipliner, hvor områdene Det nye 
testamentet og lutherske bekjennelsesskrifter skal være dekket og  

b. praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, høgskole eller 
universitet med rett til å tildele cand.theol.-grad. 

eller 
6. er godkjent etter regler om godkjenning av personer til vigslede stillinger 

på bakgrunn av særlige kvalifikasjoner. 
Personer som er vigslet til prest i et annet kirkesamfunn, kan i henhold til 

tjenesteordning for biskoper § 8 femte ledd tilsettes som prest i Den norske 
kirke etter egne regler gitt av Kirkerådet. 
 
§ 4. Tilsetting av menighetsprester foretas av bispedømmerådet i tråd med 
bestemmelsene i personalreglement for Den norske kirke. Tilsetting skjer på de 
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vilkår som gjelder generelt for tilsatte i Den norske kirke. For øvrig skjer 
tilsetting på vilkår nevnt i utlysningen og med plikt til å rette seg etter denne 
tjenesteordning og instruks som er eller blir fastsatt.  
 
§ 5. Person som tilsettes i prestestilling uten tidligere å være ordinert, kan ikke 
tiltre stillingen før ordinasjon er skjedd etter forordnet liturgi. Formaningen og 
løftet i ordinasjonsliturgien er bestemmende for prestens tjeneste og livsførsel.  
 
§ 6. Menighetsprester skal innsettes til tjenesten etter forordnet liturgi.  
 
§ 7. Presten skal utføre sin tjeneste i samsvar med Den norske kirkes ordninger. 
Gudstjenester og kirkelige handlinger forrettes etter de fastsatte liturgier. 
Liturgier og ordninger kan bare fravikes når de selv hjemler det.  

Forrettende prest har ansvaret for å lede forberedelsen og 
gjennomføringen av gudstjenester og kirkelige handlinger. Presten har i denne 
sammenheng rett til å treffe beslutning i alle forhold der 
beslutningsmyndigheten ikke er lagt til andre enn presten.  
 
§ 8. Presten står under tjenstlig tilsyn av biskop. Prosten er sokneprestens og 
prostiprestens nærmeste overordnede. Soknepresten er kapellanens nærmeste 
overordnede når ikke annet er bestemt av biskopen. Tjenstlig korrespondanse 
med høyere myndighet skal gå tjenestevei gjennom nærmeste overordnede.  
 
§ 9. Menighetsprester har ett eller flere sokn som tjenestested (særskilt 
arbeidsområde) og hele prostiet som tjenestedistrikt, med mindre det følger av 
arbeidsavtale at tjenestedistriktet skal være en avgrenset del av prostiet.  

Bestemmelsen i første ledd om tjenestested gjelder ikke for prostiprester 
og menighetsprester som er tillagt en spesialisert tjeneste.  

Endring av særskilt arbeidsområde eller faste arbeidsoppgaver skjer etter 
en samlet vurdering der både prestenes, menighetenes og bispedømmets 
interesser vektlegges.  

Før det treffes avgjørelse om endringer i grensene for et tjenestedistrikt, 
skal saken behandles i samsvar med gjeldende regler om medbestemmelse.  
 
§ 10. Prosten leder prestetjenesten i prostiet og fordeler de oppgaver mellom 
prostiets prester som ikke allerede er pålagt den enkelte prest ved instruks eller 
særskilt bestemmelse gitt av høyere myndighet.  

Soknepresten leder prestetjenesten i det eller de sokn denne har som sitt 
særskilte arbeidsområde og sørger for den nødvendige samordning med 
menighetsrådets virksomhet. I forvaltningen av Ord og sakrament utøver alle 
menighetsprester et pastoralt lederansvar og bidrar til strategisk og åndelig 
ledelse i og av menigheten.  

Når flere prester har et sokn som sitt særskilte arbeidsområde, deler 
prestene sitt arbeid mellom seg etter den arbeidsfordeling som gjelder. 
Soknepresten påser at gjeldende arbeidsfordeling mellom prestene blir fulgt og 
tar initiativ til endring dersom arbeidet ikke er rimelig fordelt. Før dette i tilfelle 
skjer, skal prestene under ledelse av soknepresten i fellesskap søke ved endret 
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prioritering eller på annen måte å komme fram til en hensiktssvarende ordning. 
Ved uenighet mellom prestene forelegges saken for prosten.  
 
§ 11. Enhver menighetsprest har rett til innenfor sitt tjenestedistrikt å utføre 
kirkelige handlinger som ønskes forrettet av dem.  

Presten har ikke plikt til å utføre kirkelige handlinger for personer som er 
bosatt utenfor tjenestedistriktet, unntatt gravferd når avdødes nærmeste 
pårørende eller den som sørger for gravferden er bosatt i distriktet.  

Presten har ikke plikt til å utføre kirkelige handlinger utenfor 
tjenestedistriktet, unntatt gravferd hvor menighetens kirkegård ligger utenfor 
distriktet. Tilsvarende unntak gjelder for gravferd fra krematorium, så fremt 
dette ligger i den kommune eller det prosti presten tjenestegjør innenfor.  

Presten har ikke plikt til å utføre kirkelige handlinger for personer som 
står utenfor Den norske kirke, unntatt når dette følger av avtale inngått mellom 
Den norske kirke og annet kirkesamfunn.  
 
§ 12. En ordinert prest i Den norske kirke må ikke uten samtykke fra 
vedkommende sokneprest, prost eller biskop holde gudstjenester eller forrette 
kirkelige handlinger i et tjenestedistrikt hvor denne ikke er ansatt i ordnet 
kirkelig prestestilling.  
 
§ 13. Soknepresten har ansvar for kirkebokføringen for det eller de sokn som 
utgjør dennes særskilte arbeidsområde, med mindre vedkommende myndighet 
har truffet bestemmelse om en annen ordning. Begjæringer om å få utført 
kirkelige handlinger rettes til den kirkebokførende prest, eventuelt gjennom 
annen prest som er bedt om å utføre handlingen. Melding om kirkelige 
handlinger som er utført av andre enn den kirkebokførende prest, sendes 
kirkebokføreren.  

Anmodninger om nøddåp og soknebud rettes til den prest som skal 
utføre handlingen.  

En kirkelig handling kan ikke nektes utført uten at det er hjemmel for slik 
nektelse i gjeldende ordning.  
 
§ 14. Nærmere bestemmelser om tjenesteoppgaver for den enkelte 
menighetsprest kan fastsettes av biskopen i instruks for stillingen. Instruksen 
kan ikke fravike bestemmelser gitt av Kirkemøtet. Den enkelte prest kan ikke 
pålegges gjøremål som samlet inklusive reisetid ikke kan påregnes utført på 
tilfredsstillende måte innenfor normal arbeidsuke.  
 
§ 15. Før instruks blir fastsatt, skal foruten vedkommende prest også andre 
særlig berørte prester og menighetsråd ha hatt anledning til å uttale seg. 
Vedkommende prest har plikt til på anmodning å levere arbeidsoppgaver med 
angivelse av den tid som medgår til de forskjellige kategorier av tjenester. 
Reisetid oppgis særskilt. Endelig forslag til instruks utferdiges av prosten.  
 
§ 16. Prest som i sin prestegjerning ser seg tvunget til jevnlig å gjøre tjeneste 
utover en normalarbeidstid, skal henvende seg til nærmeste overordnede som 
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skal bistå presten med å finne fram til adekvat prioritering av arbeidsoppgavene 
eller andre rådgjerder som kan lette arbeidssituasjonen, og – dersom det finnes 
nødvendig – eventuelt ta opp spørsmålet om endring av arbeidsfordeling eller 
instruks.  

Det kan organiseres arbeidsveiledning etter nærmere bestemmelse av 
Bispemøtet.  
 
§ 17. Menighetsprester lønnes av Den norske kirke. For vigsel hvor begge 
brudefolkene er bosatt utenfor prestens tjenestedistrikt og for gravferd hvor 
både avdøde og avdødes nærmeste pårørende/den som sørger for gravferden er 
bosatt utenfor prestens tjenestedistrikt, kan presten motta betaling etter de 
satser som gjelder for vikartjeneste når bispedømmerådet har bestemt at slik 
betaling skal kreves av rekvirenten.  

Menighetsprester tilkommer skyssgodtgjøring etter Den norske kirkes 
regulativ etter nærmere regler og har alminnelig samtykke til bruk av eget 
skyssmiddel på tjenestereiser.  
 
§ 18. Menighetsprester må ikke uten biskopens samtykke inneha bistilling eller 
bierverv eller drive privat næringsvirksomhet som kan hemme eller sinke 
prestens ordinære arbeid. Bistilling, bierverv eller privat næringsvirksomhet må 
ikke være av en slik art at det kan bryte ned den aktelse eller tillit som er 
nødvendig for å utføre prestetjeneste.  
 
§ 19. Presten har rett til ferie, fridager og tjenestefrihet etter gjeldende lov- og 
avtaleverk. Prestene utfører vikartjeneste og betjening av ledige stillinger etter 
gjeldende ordninger. Dersom vikartjeneste eller styring under ledighet ikke 
skjer ved heltidsansatt prest, tilpasses prestetjenesten slik prosten treffer 
bestemmelse om.  
 
§ 20. Presten har taushetsplikt etter gjeldende regler.  
 
§ 21. Presten er i sin stillingsutøvelse undergitt den til enhver tid gjeldende 
tjenesteordning og stillingsinstruks, jf. § 14. 
 
§ 22. Reglene trer i kraft straks. 
 
9. Kirkemøtet vedtar med hjemmel i kirkeordning for Den norske kirke § 28 
annet ledd bokstav c): 
 
Tjenesteordning med kvalifikasjonskrav for kateketer: 
 
§ 1. Hvem tjenesteordningen gjelder for  

Denne tjenesteordning gjelder for personer som er tilsatt som kateket i 
Den norske kirke.  
 
§ 2. Tjenestens formål  
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Kirkens undervisningstjeneste har som formål å fremme 
dåpsopplæringen i menigheten, styrke troen hos alle døpte, gi hjelp til 
livsmestring og kalle til etterfølgelse. Kateketen leder menighetens 
undervisningstjeneste og har medansvar for å rekruttere, utruste og veilede 
frivillige medarbeidere.  
 
§ 3. Tjenestens rammer  

Kateketen er forpliktet på de planer og prioriteringer menighetsrådet 
fastsetter i samråd med kirkelig fellesråd, innenfor de planer og programmer 
som er fastsatt for undervisningstjenesten i Den norske kirke.  

Tjenesten utføres i samarbeid med ansatte og frivillige i menigheten.  
Arbeidsgiver fastsetter hvilke tjenesteoppgaver som tilligger stillingen 

innenfor rammen av gjeldende planer. Ved endring av stillingsbeskrivelse, skal 
vedkommende kateket, menighetsråd og sokneprest gis anledning til å uttale 
seg. Innenfor disse rammer har kateketen et selvstendig ansvar for den faglige 
utførelsen av de arbeidsoppgaver som er tillagt stillingen.  

Kateketen har ansvar for egen faglig oppdatering og personlig fornyelse.  
Kateketen skal utføre sin tjeneste i samsvar med Den norske kirkes 

ordninger.  
 
§ 4. Kvalifikasjonskrav  
Som kateket kan tilsettes person som: 

4. har mastergrad eller tilsvarende samt i eller utenfor graden: 
a) 80 studiepoeng teologiske fag, 
b) 30 studiepoeng allmenn pedagogikk, 
c) 30 studiepoeng innenfor fagområdene pedagogikk, formidlingsfag 

eller praktisk-teologiske fag og 
d) 30 studiepoeng praktisk-teologisk utdanning relevant for tjenesten 

som kateket, og med veiledet praksis.  
eller 

5. er godkjent etter regler om godkjenning av personer til vigslede stillinger 
på bakgrunn av særlige kvalifikasjoner 
eller 

6. tidligere er vigslet til kateket eller var kvalifisert til vigsling på det 
tidspunkt utdanningen var fullført. 
Dersom det ikke melder seg søkere som oppfyller kvalifikasjonskravene 

til kateket, kan bispedømmerådet for stillinger der rådet yter tilskudd, 
godkjenne at stillingen midlertidig omgjøres til annen stilling innen kirkelig 
undervisning. Et vilkår for videre tilskudd er at arbeidsforholdene tilrettelegges 
slik at den tilsatte gis anledning til videreutdanning for å kvalifisere seg for 
vigsling. 
 
§ 5. Tilsettingsvilkår  

Tilsetting skjer med forbehold om vigsling og at biskopen gir 
tjenestebrev.  
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§ 6. Vigsling, innsettelse og tilsyn  
Kateketen vigsles til tjeneste og innsettes etter forordnet liturgi. 

Formaningen og løftet i vigslingsliturgien er bestemmende for kateketens 
tjeneste og livsførsel.  

Kateketen står under tilsyn av biskopen.  
 
§ 7. Gudstjenestelige funksjoner  

Kirkemøtet kan gi retningslinjer for kateketens gudstjenestelige 
funksjoner.  

Ved utførelse av gudstjenestelige og liturgiske funksjoner står kateketen 
under ledelse av forrettende prest. Ved uenighet om utførelsen av disse 
funksjoner, drøftes saken mellom partenes arbeidsgivere. Dersom det ikke 
oppnås enighet, avgjøres saken av biskopen.  
 
§ 8. Taushetsplikt  

Kateketen har taushetsplikt etter gjeldende regler.  
 
§ 9. Mindre endringer  

Kirkemøtet gir Kirkerådet myndighet til å foreta mindre endringer i disse 
bestemmelsene. 
 
§ 10. Ikrafttredelse 
 Reglene trer i kraft straks.  
 
10. Kirkemøtet vedtar med hjemmel i kirkeordningen § 28 annet ledd bokstav 
c): 
 
Tjenesteordning med kvalifikasjonskrav for diakoner  
 
§ 1. Hvem tjenesteordningen gjelder for  

Denne tjenesteordning gjelder for personer som er tilsatt som diakon i 
Den norske kirke. 

  
§ 2. Tjenestens formål  

Kirkens diakonale tjeneste har som formål å fremme kirkens 
omsorgstjeneste. Diakoni er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom 
nestekjærlighet, inkluderende felleskap, vern av skaperverket og kamp for 
rettferdighet.  

Diakonen leder menighetens diakonitjeneste og har medansvar for å 
rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere.  

 
§ 3. Tjenestens rammer  
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Diakonen er forpliktet på de planer og prioriteringer menighetsrådet 
fastsetter i samråd med kirkelig fellesråd, innenfor de planer og programmer 
som er fastsatt for diakonitjenesten i Den norske kirke.  

Tjenesten utføres i samarbeid med ansatte og frivillige i menigheten.  
Arbeidsgiver fastsetter hvilke tjenesteoppgaver som ligger til stillingen 

innenfor rammen av gjeldende planer. Ved endring av stillingsbeskrivelse skal 
vedkommende diakon, menighetsråd og sokneprest gis anledning til å uttale 
seg. Innenfor disse rammer har diakonen et selvstendig ansvar for den faglige 
utførelsen av de arbeidsoppgaver som er tillagt stillingen.  
  Diakonen har ansvar for egen faglig oppdatering og personlig fornyelse.  
  Diakonen skal utføre sin tjeneste i samsvar med Den norske kirkes 
ordninger.  
 
§ 4. Kvalifikasjonskrav  

Som diakon kan tilsettes person som: 
1. har mastergrad med en 3-årig bachelorgrad eller tilsvarende kompetanse 

innenfor helsefag, sosialfag, praktisk-teologiske fag, samfunnsfag eller 
pedagogiske fag og i eller utenfor bachelorgraden ha vært gjennom 
veiledet praksis samt i eller utenfor mastergraden har 

c) 30 studiepoeng i teologiske emner og  
d) 30 studiepoeng praktisk-teologisk utdanning relevant for tjenesten 

som diakon og med veiledet praksis.  
eller 

2. har cand.theol.-grad, inkludert praktisk-teologisk utdanning samt 
diakonifaglige emner 30 studiepoeng. 
eller 

3. er godkjent etter regler om godkjenning av personer til vigslede stillinger 
på bakgrunn av særlige kvalifikasjoner. 
eller 

4. er vigslet til diakon eller var kvalifisert for vigsling på det tidspunkt 
utdanningen var fullført. 
Dersom det ikke melder seg søkere som oppfyller kvalifikasjonskravene 

til diakon, kan bispedømmerådet for stillinger der rådet yter tilskudd, 
godkjenne at stillingen midlertidig omgjøres til annen stilling innen diakoni. Et 
vilkår for videre tilskudd er at arbeidsforholdene tilrettelegges slik at den tilsatte 
gis anledning til videreutdanning for å kvalifisere seg for vigsling. 

 
§ 5. Tilsettingsvilkår  

Tilsetting skjer med forbehold om vigsling og at biskopen gir 
tjenestebrev.  

 
§ 6. Vigsling, innsettelse og tilsyn  

Diakonen vigsles til tjeneste og innsettes etter forordnet liturgi.  
Formaningen og løftet i vigslingsliturgien er bestemmende for diakonens 

tjeneste og livsførsel.  
Diakonen står under tilsyn av biskopen.  
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§ 7. Gudstjenestelige funksjoner  

Kirkemøtet kan gi retningslinjer for diakonens gudstjenestelige 
funksjoner.  

Ved utførelse av gudstjenestelige og liturgiske funksjoner står diakonen 
under ledelse av forrettende prest. Ved uenighet om utførelsen av disse 
funksjoner, drøftes saken mellom partenes arbeidsgivere. Dersom det ikke 
oppnås enighet, avgjøres saken av biskopen.  
 
§ 8. Taushetsplikt  

Diakonen har taushetsplikt etter gjeldende regler.  
 
§ 9. Mindre endringer  

Kirkemøtet gir Kirkerådet myndighet til å foreta mindre endringer i disse 
bestemmelsene. 
 
§ 10. Ikrafttredelse 
 Reglene trer i kraft straks 
 
11. Kirkemøtet vedtar med hjemmel i kirkeordning for Den norske kirke § 28 
annet ledd bokstav c): 
 
Tjenesteordning med kvalifikasjonskrav for kantorer:  
 
§ 1. Hvem tjenesteordningen gjelder for  

Denne tjenesteordning gjelder for personer som er tilsatt som kantor i 
Den norske kirke.  
 
§ 2. Tjenestens formål  

Kirkemusikktjenesten har som formål å gi menigheten et musikalsk 
uttrykk i gudstjeneste og øvrig menighetsliv. Kantoren leder menighetens 
kirkemusikalske virksomhet, og skal være med å forvalte og gjøre levende 
tradisjonelle og nye kirkemusikalske verdier, og bidra til bredde og kvalitet i det 
kirkemusikalske og kulturelle arbeidet i menigheten. Kantoren har medansvar 
for å rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere.  
 
§ 3. Tjenestens rammer  

Kantoren er forpliktet på de planer og prioriteringer menighetsrådet 
fastsetter i samråd med kirkelig fellesråd, innenfor de planer og programmer 
som er fastsatt for kirkemusikktjenesten i Den norske kirke.  

Tjenesten utføres i samarbeid med ansatte og frivillige i menigheten.   
Kantoren gjør tjeneste ved forordnede gudstjenester, andre gudstjenester 

fastsatt i menighetens gudstjenesteprogram og ved kirkelige handlinger som 
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forrettes i kirken eller i gravkapell etter Den norske kirkes ordninger. 
Arbeidsgiver fastlegger hvilke andre tjenesteoppgaver som tilligger stillingen 
innenfor rammen av gjeldende planer. Ved endring av stillingsbeskrivelse, skal 
vedkommende kantor, menighetsråd og sokneprest gis anledning til å uttale seg.  

Innenfor disse rammer har kantoren et selvstendig ansvar for den faglige 
utførelsen av de oppgaver som er tillagt stillingen.  

Kantoren har ansvar for egen faglig oppdatering og personlig fornyelse.  
Kantoren skal utføre sin tjeneste i samsvar med Den norske kirkes 

ordninger.  
 
§ 4. Kvalifikasjonskrav  

Som kantor kan tilsettes person som har: 
1. fire års kirkemusikkutdanning, tilsvarende 240 studiepoeng 
eller: 
2. tre års grunnutdanning i kirkemusikk samt tillegg i musikk, teologi, 

pedagogikk eller diakoni tilsvarende 60 studiepoeng - i tillegg eller 
integrert 

eller 
3. minst fire års musikkutdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, samt 

kirkekunnskap og kirkemusikalske emner tilsvarende 60 studiepoeng 
eller 
4. blitt godkjent etter regler om godkjenning av personer til vigslede 

stillinger på bakgrunn av særlige kvalifikasjoner. 
Utdanningen må inkludere veiledet praksis i menighet.  
Dersom det ikke melder seg søkere som oppfyller kvalifikasjonskravene 

til kantor, kan arbeidsgiver tilsette organist.  
 
§ 5. Tilsettingsvilkår  

Tilsetting skjer med forbehold om vigsling og at biskopen gir 
tjenestebrev.  
 
§ 6. Vigsling, innsettelse og tilsyn  

Kantoren vigsles til tjeneste og innsettes etter forordnet liturgi.  
Formaningen og løftet i vigslingsliturgien er bestemmende for kantorens 

tjeneste og livsførsel.  
Kantoren står under tilsyn av biskopen.  

 
§ 7. Gudstjenestelige funksjoner  
    Kirkemøtet kan gi retningslinjer for kantorens gudstjenestelige funksjoner.  
    Ved utførelse av gudstjenestelige og liturgiske funksjoner står kantoren under 
ledelse av forrettende prest. Ved uenighet om utførelsen av disse funksjoner, 
drøftes saken mellom partenes arbeidsgivere. Dersom det ikke oppnås enighet, 
avgjøres saken av biskopen.  
 
§ 8. Taushetsplikt  
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    Kantoren har taushetsplikt etter gjeldende regler.  
 
§ 9. Mindre endringer  
    Kirkemøtet gir Kirkerådet myndighet til å foreta mindre endringer i disse 
bestemmelsene. 
 
§ 10. Ikrafttredelse 
 Reglene trer i kraft straks.  
 
 
12. Kirkemøtet vedtar med hjemmel i kirkeordningen §§ 28 annet ledd bokstav 
c) og 39 fjerde ledd: 
 
Regler om godkjenning av personer til vigslede stillinger på 
bakgrunn av særlige kvalifikasjoner: 
 
§ 1. Virkeområde 

Disse reglene gjelder søknad om kvalifisering til å kunne vigsles til 
henholdsvis diakon, kantor, kateket eller prest i Den norske kirke på grunnlag 
av særlig kvalifikasjoner. 
  
§ 2. Evalueringsnemnda 

Evalueringsnemnda består av følgende fem medlemmer med personlige 
varamedlemmer oppnevnt av de respektive instanser: 

- to medlemmer med varamedlem fra de utdanningsinstitusjonene som 
har rett til å tildele cand.theol.-grad, hvor det ene medlemmet 
representerer den praktisk-teologiske utdanningen, 

- ett medlem med varamedlem fra den fagorganisasjon som organiserer 
flest prester i Den norske kirke, 

- to medlemmer med varamedlemmer blant Kirkemøtets leke medlemmer. 
Når evalueringsnemnda behandler søknader vedrørende diakon, kantor eller 

kateket, trer et medlem som representerer den aktuelle fagorganisasjon inn i 
stedet for medlemmet fra prestenes fagorganisasjon.  

Kirkerådet administrerer oppnevningsprosessen og ser til at instansenes 
oppnevning gir god kjønnsbalanse. 

Oppnevningen skjer for fire år og følger Kirkerådets funksjonsperiode. 
Evalueringsnemnda konstituerer seg selv og velger selv sin leder. Lederen 

velges for to år av gangen. 
 
§ 3. Søknad og vilkår 
    Evalueringsnemnda kan treffe vedtak om å gjøre unntak fra de alminnelige 
kvalifikasjonskravene som er nevnt i tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for 
de respektive tjenestegrupper. 
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Vilkår for at nemnda kan treffe slikt vedtak er at det foreligger helt 
særlige grunner fremlagt i søknad fra vedkommende biskop. Vedkommende må 
ha personlige forutsetninger som gjør at han eller hun utvilsomt er særlig 
kvalifisert for å utføre slik tjeneste i Den norske kirke som det er søkt om, og det 
må også foreligge et særlig kirkelig behov for vedkommendes tjeneste. 
 
§ 4 Videre praktisk-teologisk utdanning 

Personer som er godkjent etter § 3 for å bli diakon, kateket eller prest, må 
før de er kvalifisert for vigsling, fullføre praktisk-teologisk utdanning etter regler 
gitt av Kirkerådet. 

Personer som er godkjent som prest må i tillegg ha faglig fordypning i 
teologi minimum 60 studiepoeng. 
 
§ 5. Saksbehandling og klageregler 

Evalueringsnemnda er avgjørelsesmyndighet og vurderer søknader.  
Kirkerådets sekretariat er sekretariat for nemnda. 
Forvaltningsloven gjelder for nemndas saksbehandling. 
Evalueringsnemndas vedtak kan påklages etter forvaltningslovens 

bestemmelser om klage på enkeltvedtak. Klageretten ligger hos den biskopen 
som har søkt på vegne av vedkommende person. 

Klageorgan er Kirkerådets arbeidsutvalg. Kirkerådets leder er leder av 
klageorganet. 

Som faglig konsultativt medlem uten stemmerett skal i hver enkelt 
klagesak fungere det medlem eller varamedlem av evalueringsnemnda valgt 
etter § 2 første ledd første strekpunkt som ikke deltok i behandlingen av den 
aktuelle saken i nemnda. 

Regler for Kirkerådets virksomhet gjelder for klageorganet så langt det 
passer. 

Kirkerådet sørger for at Kirkemøtet årlig orienteres om vedtak i 
eventuelle klagesaker og om vedtak som er truffet etter § 3. 

Kirkerådet kan gi utfyllende bestemmelser om saksbehandlingen for 
klageorganet. 
 
§ 6. Ikrafttredelse  
 Reglene trer i kraft straks. Paragraf 5 i tidligere forskrift 11. april 2016 nr. 
1810 om kvalifikasjonskrav for tilsetting som prest i Den norske kirke gjelder til 
1. juli 2022. 
 

Enstemmig vedtatt. 

 
 



  43 

KR 84/21 Tilkjenning av medlemskap (KM 
2021) 
 

Sammendrag 

Kirkeordningen § 4 sier at bare person som er bosatt i riket og norsk statsborger 
bosatt i utlandet, kan være medlem av Den norske kirke. Bestemmelsen angir 
videre at biskopen etter nærmere regler fastsatt av Kirkemøtet kan bestemme at 
også andre personer kan være medlem av kirken.  
Forslag til regler har vært på høring hos biskopene og bispedømmerådene. På 
bakgrunn av høringen, foreslår Kirkerådet for Kirkemøtet å fastsette disse 
reglene. 

KR 84/21 Forslag til vedtak 

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å vedta følgende regler for tilkjenning av 
medlemskap for personer som ikke er bosatt i riket eller er norske borgere 
bosatt i utlandet: 
 

I 
  § 1. Når særlige grunner taler for det, kan biskopen bestemme at en person som 
ikke er bosatt i riket, men som oppholder seg her, kan bli medlem av Den norske 
kirke.  
   § 2. Søknad om medlemskap fremmes av menighetsrådet i det soknet der den 
det søkes for har sin tilknytning. I søknaden skal det gis en beskrivelse av 
bakgrunn, rettslig og kirkelig status samt hvilken type tilknytning 
vedkommende har til menigheten.  
   § 3. Biskopen kan også bestemme at en person som ikke er norsk statsborger 
og som er bosatt i utlandet kan bli medlem av Den norske kirke. Den som 
ønsker å bli medlem, fremmer selv søknad for biskopen i det bispedømme der 
vedkommende har en tilknytning.  
§ 4. Når biskopen har gjort vedtak om tilkjenning av medlemskap, sendes 
melding om dette til Kirkerådet slik at opplysninger blir inntatt i 
medlemsregisteret.  
§ 5. Den som står oppført i medlemsregisteret på disse vilkår, har så langt det 
lar seg gjøre selv ansvar for å melde fra om endring i status for medlemskap, 
enten dette gjelder flytting til et annet sokn eller til utlandet eller utmelding av 
Den norske kirke. Det skal også gis melding dersom medlemmet skifter status til 
bosatt i riket. 
 

II 
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Reglene trer i kraft straks. 
 

KR 84/21 Vedtak 

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å vedta følgende regler for tilkjenning av 
medlemskap for personer som ikke er bosatt i riket eller er norske borgere 
bosatt i utlandet: 
 

I 
  § 1. Når særlige grunner taler for det, kan biskopen bestemme at en person som 
ikke er bosatt i riket, men som oppholder seg her, kan bli medlem av Den norske 
kirke.  
   § 2. Søknad om medlemskap fremmes av menighetsrådet i det soknet der den 
det søkes for har sin tilknytning. I søknaden skal det gis en beskrivelse av 
bakgrunn, rettslig og kirkelig status samt hvilken type tilknytning 
vedkommende har til menigheten.  
   § 3. Biskopen kan også bestemme at en person som ikke er norsk statsborger 
og som er bosatt i utlandet kan bli medlem av Den norske kirke. Den som 
ønsker å bli medlem, fremmer selv søknad for biskopen i det bispedømme der 
vedkommende har en tilknytning.  
§ 4. Når biskopen har gjort vedtak om tilkjenning av medlemskap, sendes 
melding om dette til Kirkerådet slik at opplysninger blir inntatt i 
medlemsregisteret.  
§ 5. Den som står oppført i medlemsregisteret på disse vilkår, har så langt det 
lar seg gjøre selv ansvar for å melde fra om endring i status for medlemskap, 
enten dette gjelder flytting til et annet sokn eller til utlandet eller utmelding av 
Den norske kirke. Det skal også gis melding dersom medlemmet skifter status til 
bosatt i riket. 
 

II 
 
Reglene trer i kraft straks. 
Enstemmig vedtatt. 
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KR 85/21 Val av eksternrevisor (KM 2021) 

Samandrag 

I regler for Den norske kyrkjas kontrollutval er det Kontrollutvalet som 
innstiller når Kyrkjemøtet skal velje revisor til å revidere Den norske kyrkjes 
årsrekneskap (§ 4). 
Kyrkjerådet får saka til orientering. 

KR 85/21 Framlegg til vedtak: 

Kyrkjerådet tar saka til orientering 

KR 85/21 Vedtak: 

Kyrkjerådet tar saka til orientering 

Vedteke samrøystes. 

 

KR 86/21 Kontrollutvalgets rapportering til 
KM (KM 2021)  

Sammendrag 

I henhold til regler for Den norske kirkes kontrollutvalg § 2, siste ledd, skal 
utvalget årlig rapportere resultatene av sitt arbeid til Kirkemøtet, etter at disse 
først har vært forelagt Kirkerådet til uttalelse. 
Kontrollutvalgets melding til Kirkemøtet vedrørende forvaltningsrevisjon, 
budsjett mv. går til ordinær komitébehandling i Kirkemøtet, mens 
kontrollutvalgets rapport til Kirkemøtet fremlegges i plenum av 
kontrollutvalgets leder Finn Ragnvald Huseby. 

KR 86/21 Forslag til vedtak: 

Kirkerådet tar Kontrollutvalgets rapport og Kontrollutvalgets melding til 
Kirkemøtet til orientering og oversender disse til Kirkemøtet til behandling. 

KR 86/21 Vedtak: 

Kirkerådet tar Kontrollutvalgets rapport og Kontrollutvalgets melding til 
Kirkemøtet til orientering og oversender disse til Kirkemøtet til behandling. 
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Enstemmig vedtatt. 

 
 

KR 87/21 Møtedatoer Kirkerådet 2022-2024 – 
2. gangs behandling 

Sammendrag 

Det er pr. i dag kun fastsatt datoer for Kirkerådets møter ut 2021.  
 
Kirkeloven ble opphevet 1. januar 2021. Dermed er også den lovhjemlede retten 
til permisjon for møter i Kirkemøtet, Kirkerådet og bispedømmerådene borte. 
Kirkerådet bør derfor vurdere konsekvensene av dette i forhold til om møtene 
fortsatt skal være torsdag og fredag, eller flyttes til fredag og lørdag, ev. 
helgemøter eller dagsmøter. 
 
Kirkerådet gjorde følgende vedtak i mars i KR 38/21:  

 
Saken bearbeides av sekretariatet med bakgrunn i diskusjonen og 
fremmes på nytt til neste møte. 

 
På Kirkerådets møte i mars ble det foreslått å flytte på møtene i mai og 
desember slik at de ikke kommer i studenters eksamensperiode. Det kom ikke 
forslag om å endre datoer for de andre møtene. Saken fremmes nå på nytt til 
Kirkerådet. 
 
Etter at utvalget som utredet kirkelig organisering leverte sin innstilling er det 
bestemt å flytte Kirkemøtet i 2022 til 21.-26. september og møtet i 2023 til 
august.  
Det foreslås å arrangere Kirkemøtet 2023 i tiden fredag 4. – onsdag 9. august.   
 
Nedenstående forslag til møter tar utgangspunkt i nye datoer for Kirkemøtet i 
2022 og 2023.  
 

KR 87/21 Forslag til vedtak: 

1. Kirkerådet fastsetter følgende datoer for Kirkerådets møter i perioden 
2022-2024: 
 

2022:  
Kirkerådsmøte 1: 10.-11. februar (torsdag til fredag)  
Kirkerådsmøte 2: 31. mars-1. april (torsdag til fredag) 
Kirkerådsmøte 3: 24.-25. mai (tirsdag-onsdag) 
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Kirkerådsmøte 4: 24. juni (fredag) 
Kirkerådsmøte 5: 16. august (tirsdag)  
Kirkerådsmøte 6: 11. november 
Kirkerådsmøte 7: 08.-09. desember (torsdag til fredag) 
 
2023: 
Kirkerådsmøte 1: 9.-10. februar (torsdag til fredag)  
Kirkerådsmøte 2: 23.-24. mars (torsdag til fredag) 
Kirkerådsmøte 3: 27.-28. april (torsdag til fredag) 
Kirkerådsmøte 4: 24.-25. mai (onsdag til torsdag) 
Kirkerådsmøte 5: 21.-22. september (torsdag til fredag) 
Kirkerådsmøte 6: 07.-08. desember (torsdag til fredag) 
 
2024: 
Kirkerådsmøte 1: 25.-26. januar (torsdag til fredag) 
Kirkerådsmøte 2: 14.-15. mars (torsdag til fredag) 
Kirkerådsmøte 3: 30.-31. mai (torsdag til fredag) 
 

2. Eventuelt: Kirkerådet delegerer til Kirkerådets arbeidsutvalg å fatte 
vedtak om saker som fremmes for Kirkemøtet 2022 etter Kirkemøtets 
forretningsorden § 2.1. 
 
3. Kirkemøtet i 2023 arrangeres i tiden 4.-9. august 2023. 
 
4. Direktøren gis fullmakt til å endre dato for enkelte møter om det blir 
nødvendig. 

Saksbehandling 

Direktøren endret sitt forslag til vedtak: 
1. Kirkerådet fastsetter følgende datoer for Kirkerådets møter i perioden 
2022-2024: 
   
2022 Kirkerådsmøte 1: 10.-11. februar 
 Kirkerådsmøte 2: 24.-25. mars  
 Kirkerådsmøte 3: 30.mai-31 mai 
 Kirkerådsmøte 4: 24. juni 
 Kirkerådsmøte 5: 16. august  
 Kirkerådsmøte 6: 10.-11. november 
 Kirkerådsmøte 7: 08.-09. desember 
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2023 Kirkerådsmøte 1: 9.-10. februar (torsdag 
til fredag) 

 Kirkerådsmøte 2: 24.-25. mars 
 Kirkerådsmøte 3: 23.-24.april 
 Kirkerådsmøte 4: 24.-25. mai 
 Kirkerådsmøte 5: 22.-23. september 
 Kirkerådsmøte 6: 07.-08. desember 
   
2024 Kirkerådsmøte 1: 25.-26. januar  
 Kirkerådsmøte 2: 15.-16. mars  
 Kirkerådsmøte 3: 30.-31. mai  

2. Kirkemøtet i 2023 arrangeres i tiden 4.-9. august 2023. 
3. Direktøren gis fullmakt til å endre dato for enkelte møter om det blir 
nødvendig. 

KR 87/21 Vedtak 

1. Kirkerådet fastsetter følgende datoer for Kirkerådets møter i perioden 
2022-2024:  
   
2022 Kirkerådsmøte 1: 10.-11. februar 
 Kirkerådsmøte 2: 24.-25. mars  
 Kirkerådsmøte 3: 30.mai-31 mai 
 Kirkerådsmøte 4: 24. juni 
 Kirkerådsmøte 5: 16. august  
 Kirkerådsmøte 6: 10.-11. november 
 Kirkerådsmøte 7: 08.-09. desember 
   
2023 Kirkerådsmøte 1: 9.-10. februar (torsdag 

til fredag) 
 Kirkerådsmøte 2: 24.-25. mars 
 Kirkerådsmøte 3: 23.-24.april 
 Kirkerådsmøte 4: 24.-25. mai 
 Kirkerådsmøte 5: 22.-23. september 
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 Kirkerådsmøte 6: 07.-08. desember 
   
2024 Kirkerådsmøte 1: 25.-26. januar  
 Kirkerådsmøte 2: 15.-16. mars  
 Kirkerådsmøte 3: 30.-31. mai  

 
2. Kirkemøtet i 2023 arrangeres i tiden 4.-9. august 2023. 
3. Direktøren gis fullmakt til å endre dato for enkelte møter om det blir 
nødvendig. 

Enstemmig vedtatt 

 
 

KR 88/21 Forholdet mellom Kirkerådets 
arbeidsgiverutvalg (AGU) og Kirkerådet (KM 
2021)  

Sammendrag 

Kirkerådet vedtok i sak KR 62/21 å be om at forholdet mellom Kirkerådets 
arbeidsgiverutvalg og Kirkerådet utredes til Kirkerådets septembermøte i 2021, 
med mulighet til å fremme forslag til endringer i arbeidsgiverutvalgets mandat 
til Kirkemøtet i november 2021. 
Saken redegjør for bakgrunnen for etableringen av Kirkerådets 
arbeidsgiverutvalg og det mandatet som ble vedtatt av Kirkemøtet i 2017. Videre 
inneholder den noen vurderinger om hvordan mandatet for Kirkerådets 
arbeidsgiverutvalg kan endres. 
Det anbefales at Kirkerådet fremmer forslag for Kirkemøtet om å gjøre noen 
justeringer i mandatet til arbeidsgiverutvalget. Det foreslås å presisere at 
arbeidsgiverutvalget utøver arbeidsgiveransvaret som er lagt til Kirkerådet 
innenfor Kirkerådets overordnede føringer. Samtidig foreslås det å presisere at 
arbeidsgiverutvalget iverksetter Kirkerådets vedtak der Kirkerådet har fastsatt 
overordnede arbeidsgiverpolitiske føringer. Videre foreslås det å presisere at 
arbeidsgiverutvalget rapporterer til Kirkerådet. 
Forslagene til endringer sammenlignet med dagens mandat er kursivert i 
forslaget til vedtak. 
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KR 88/21 Forslag til vedtak: 

Kyrkjerådet rår Kyrkjemøtet til å gjere desse vedtaka: 
 

I 
 

Kyrkjemøtet vedtar følgande nye mandat for arbeidsgjevarutvalet: 
Mandat for arbeidsgjevarutvalet 
 
1. Formål 
Formålet med arbeidsgjevarutvalet er å utøve arbeidsgjevaransvaret som 
er lagt til Kyrkjerådet innanfor dei overordna føringane Kyrkjerådet gir. 
 
2. Oppdrag/oppgåver 
a) Arbeidsgjevarutvalet set i verk Kyrkjerådets vedtak der Kyrkjerådet 

har fastsett overordna arbeidsgjevarpolitiske føringar. 
b) Arbeidsgjevarutvalet fastset løns- og personalpolitiske retningsliner. 
c) Arbeidsgjevarutvalet initierer og gjev innspel til saker om endring av 

arbeidsgjevarrelatert regelverk for Den norske kyrkja. 
d) Arbeidsgjevarutvalet uttaler seg om eller tek stilling til tariffrelaterte 

og tariffrettslege spørsmål. 
e) Arbeidsgjevarutvalet forvaltar medlemskapen i KA – 

Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. 
f) Arbeidsgjevarutvalet røystar over tariffavtalar (uravrøysting). I saker 

der forhandlingsresultatet overgår Kyrkjerådet sine budsjettrammer, 
må sak vedkomande økonomiske konsekvensar leggjast fram for 
Kyrkjerådet for budsjettrevisjon. 

 
3. Samansetjing 
Arbeidsgjevarutvalet har 4 medlemmer, valt av og mellom Kyrkjerådet 
sine medlemmer. Arbeidstakarar i Den norske kyrkja kan ikkje veljast 
som medlemmer av utvalet. Preses er unnateke dette. 
 
4. Reglar for verksemda 
Reglar for Kyrkjerådet si verksemd vert lagt til grunn for 
arbeidsgjevarutvalet så langt dei passar. 
 
5. Rapportering 
Arbeidsgjevarutvalet rapporterer til Kyrkjerådet. Protokollar frå møte i 
Arbeidsgjevarutvalet sendast Kyrkjerådet fortløpande.   
 

II 
 
Det nye mandatet trer i kraft straks. Frå same tid blir mandatet frå 2017 
oppheva.  
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Saksbehandling 

Karl Johan Kirkebø fremmet et alternativt forslag til vedtak: 
Kyrkjerådet rår Kyrkjemøtet til å gjere dette vedtaket: 

1. Kyrkjemøtet ber Kyrkjerådet om å vedta eit mandat for 
arbeidsgjevarutvalet. 

2. Mandatet for arbeidsgjevarutvalet, fastsett av Kyrkjemøtet 2017, vert 
oppheva frå det tidspunkt Kyrkjerådet vedtek nytt mandat. 

Forslag til mandat legges ved saken. 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 88/21 Vedtak: 

Kyrkjerådet rår Kyrkjemøtet til å gjere dette vedtaket: 
1. Kyrkjemøtet ber Kyrkjerådet om å vedta eit mandat for 

arbeidsgjevarutvalet. 
2. Mandatet for arbeidsgjevarutvalet, fastsett av Kyrkjemøtet 2017, vert 

oppheva frå det tidspunkt Kyrkjerådet vedtek nytt mandat. 
Forslag til mandat legges ved saken. 

Enstemmig vedtatt. 

 
KR 89/21 Endringer i kirkeordningens 
bestemmelser om kirkebygg m.m. (KM 2021) 

Sammendrag 

Saken har sin bakgrunn i tre ulike høringer Kirkerådet har gjennomført.  
Kirkemøtet vedtok på sitt møte i 2015, at i «et fremtidig regelverk bør det gis 
mulighet for langtidsutleie av kirkebygg». Kirkerådet forslår en endring i 
kirkeordningen som tar sikte på at biskopen kan dispensere fra forbudet mot å 
påhefte bruksretter, herunder til å godkjenne langtidsutleie av kirkebygg. 
 
Kirkerådet foreslår også tre endringer i kirkeordningen og én endring i regler for 
liturgisk inventar og utstyr for å følge opp kirkebyggforskriften vedtatt av 
Kongen 18. desember 2020 og det nye statlige kirkerundskrivet av samme dato. 
Kirkerådet foreslår at biskopen kan samtykke i avhending og nedlegging av 
kirker samt at biskopens avgjørelse kan påklages til Kirkerådet. Videre foreslår 
Kirkerådet en godkjenningsordning for tiltak på listeført kirke som ikke har 
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tilknyttet gravplass, for å følge opp kirkerundskrivet. I tillegg foreslår Kirkerådet 
å presisere at biskopen må innhente uttalelse fra Riksantikvaren før biskopen 
samtykker til fjerning eller avhendelse av inventar og utstyr i fredede og 
listeførte kirker gjennom en endring i reglene om liturgisk inventar og utstyr. 
Reglene om liturgisk inventar og utstyr, som ble vedtatt under kirkeloven, må av 
regeltekniske grunner oppheves og vedtas på nytt med hjemmel i 
trossamfunnsloven. 
 
Videre foreslår Kirkerådet en endring i kirkeordningen som klargjør 
klageordning og saksbehandlingsregler for ombygning og utvidelse av kirker. 
For å få en likeartet begrepsbruk i det statlige og kirkelige regelverket, foreslår 
Kirkerådet å erstatte begrepet ombygging og utvidelse med tiltak ut over vanlig 
vedlikehold av kirke. 
 

KR 89/21 Vedtak: 

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å treffe følgende vedtak:  
 

I 
 
I kirkeordning for Den norske kirke gjøres følgende endringer: 
 
Tittel på § 20 skal lyde: 
 
Forvaltning av kirkene og begrensning i rådighet 
 
§ 20 annet ledd skal lyde: 

Kirker kan ikke avhendes, pantsettes eller påheftes bruksretter. Biskopen kan 
likevel samtykke i avhending og påhefte av bruksretter når særlige grunner 
tilsier det. Bestemmelsene om enkeltvedtak i forvaltningsloven kommer til 
anvendelse på biskopens vedtak. Biskopens vedtak i saker om avhending av 
kirker kan påklages til Kirkerådet. I saker om påhefte av bruksretter skal 
Kirkerådet gi retningslinjer for saksbehandlingen. 
 
§ 23 fjerde ledd skal lyde: 
 
Oppføring av ny kirke skal godkjennes av Kirkerådet. Det samme gjelder tomt 
til oppføring av kirke, tegninger, kostnadsoverslag og finansieringsplan. 
 
§ 23 nytt femte ledd skal lyde: 
 
Nedlegging av kirke skal godkjennes av biskopen. Bestemmelsene om 
enkeltvedtak i forvaltningsloven kommer til anvendelse på biskopens vedtak. 
Biskopens vedtak kan påklages til Kirkerådet. 
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§ 23 nytt sjette ledd skal lyde: 
 
Tiltak ut over vanlig vedlikehold av kirke skal godkjennes av biskopen. 
Bestemmelsene om enkeltvedtak i forvaltningsloven kommer til anvendelse på 
biskopens vedtak. Biskopens vedtak kan påklages til Kirkerådet. 
 
§ 23 nytt syvende ledd skal lyde: 
 
På uteområdet ved en listeført kirke som ikke har en tilknyttet gravplass, skal 
tiltak som ikke er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven og som vil 
kunne ha en negativ innvirkning på kulturhistoriske verdier, ikke finne sted 
uten biskopens godkjenning. Før biskopen treffer sin avgjørelse, skal saken 
forelegges rette kulturmiljømyndighet for uttalelse.  
 

II 
 
Endringene trer i kraft straks. Søknader om samtykke til avhending eller 
nedlegging av kirker som er mottatt av Kirkerådet før endringene har trådt i 
kraft, avgjøres av Kirkerådet med mindre vedkommende kirke er listeført. Ved 
listeførte kirker oversender Kirkerådet ikke avgjorte søknader til biskopen for 
behandling etter de nye reglene. 
 
 

III 
 
Kirkemøtet fastsetter følgende forskrift om regler om liturgisk inventar og utstyr 
i medhold av lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn 
(trossamfunnsloven) § 15 første ledd annet punktum og kirkeordning for Den 
norske kirke 30. mars 2019 nr. 2307 § 28 annet ledd bokstav d): 
 
 
Kap. 1. Alminnelige bestemmelser 
 
§ 1. Formål 

Kirkerommet med sitt inventar og utstyr skal tjene til Guds ære og fremme 
menighetens gudstjenestelige liv. 

Formålet med reglene er å bestemme hva som er nødvendig liturgisk 
inventar og utstyr i en kirke, og hva som kan komme i tillegg til dette. Reglene 
gir også bestemmelser om utforming, godkjenning, bruk og forvaring av 
inventar og utstyr. 
 
§ 2. Virkeområde 

Retningslinjene gjelder 
1. Kirker i henhold til kirkeordningen § 19 første ledd. Dette er 

soknekirker og kapell som er godkjent av Kongen eller departementet, 
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som er kirke fra gammelt av eller som etter 1. januar 2021 er godkjent 
som kirke av Kirkerådet i medhold av kirkeordningen § 23 fjerde ledd. 

2. Den kirkelige bruk av forsamlingslokaler og kapeller som ikke er 
vigslet til kirke, men som benyttes som kirkelokaler, jf. 
tjenesteordning for biskoper § 14 annet ledd og tjenesteordning for 
proster § 7 første ledd bokstav j). 

 
§ 3. Definisjon 

Inventar: Gjenstander som har sin permanente plassering i kirkerommet, 
enten det er fast montert eller løst. Kirkeklokker er å regne som inventar i dette 
regelverket. 

Utstyr: Gjenstander som brukes regelmessig i kirkerommet, men som ikke er 
permanent plassert der. 
 
§ 4. Generelle bestemmelser 

Kirken kan ta all kunst, alle kunstformer og alle kunstuttrykk i bruk i 
kirkerommet med dets liturgiske inventar og utstyr, så sant det tjener det 
kristne budskap og lar kirkerommets særlige egenart komme til utfoldelse. 

Håndverk, materialer og utforming av liturgisk inventar og utstyr skal være 
av høy kvalitet. 

Innredningen av kirkerommet skal fremme fleksibel praksis og det bør 
derfor vises tilbakeholdenhet med å bolte inventar fast i gulvet. 

Det skal tas tilbørlig hensyn til de kulturhistoriske verdier som kirkebygget 
og dets inventar og utstyr representerer. 
 
Kap. 2. Liturgisk inventar 
 
§ 5. Alter 

En kirke skal ha ett hovedalter. Alteret bør ha en slik tyngde og verdighet at 
det fremstår som kirkerommets samlende midtpunkt også når rommet ikke er i 
bruk. 

Hovedalteret er et permanent inventar i kirkerommet og skal ikke fjernes, 
flyttes eller tildekkes. 

I kirkerom der alteret er plassert langt fra menigheten, kan det innføres et 
frittstående alter som kirkerommets sentralalter. Det frittstående alteret skal ha 
sin permanente plass i kirkerommet eller annet sted i kirkebygget når det ikke 
er i bruk. Det kan også finnes sidealtere til bruk for mindre forsamlinger. Disse 
kan også anvendes som bønnestasjoner under gudstjenesten og når 
kirkerommet er åpent for besøkende til meditasjon og bønn. 

Når nye kirker bygges, skal alteret være frittstående. Alteret bør stå så langt 
ut fra bakveggen at liturgen kan forrette vendt mot menigheten, og at 
menigheten lett kan passere når ofringen skjer ved gang rundt alteret. 

 
 
§ 6. Alterring 

En alterring/alterskranke skal inngå i en kirke. Den består av knefall og 
støtteskranke, og kan være fast eller flyttbar. 
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§ 7. Døpefont 

Døpefonten er et permanent inventar i kirkerommet og skal være plassert 
lett synlig for menigheten, fortrinnsvis i kirkeskipet. I nye kirkebygg bør det 
sikres god plass rundt døpefonten. Den skal være utformet slik at den i bruk gir 
en vanndybde på minst 5 cm. 

Når det bygges nye kirker, kan menigheten også søke om å tilrettelegge for 
dåp ved neddykking. 
 
§ 8. Prekestol og lesepult 

Prekestol og lesepult skal være slik plassert at forkynnelsen og lesningene 
høres overalt i kirkerommet, og slik at predikant og tekstleser om mulig kan 
sees av alle. Bokbrettet på prekestolen og lesepulten bør kunne reguleres i 
høyden. Prekestol og lesepult kan forenes i ett og samme inventar. Det bør 
fortrinnsvis ha fast plassering. 
 
§ 9. Orgel 

Pipeorgelet er kirkens tradisjonelle hovedinstrument. Orgelet skal 
understøtte og hjelpe menighet og sangkor i tilbedelse, forkynnelse og sang. Det 
har også selvstendige musikalske funksjoner, både i og utenom gudstjenesten. 

Orgelets plassering og utforming avklares i et nært samarbeid med 
orgelbygger, orgelsakkyndig konsulent og arkitekt. I nye kirker bør orgelets 
plassering være slik at kirkemusikeren kan lede et sangkor fra sin plass ved 
orgelet. 
 
§ 10. Kirkeklokker 

Kirker/kapell og andre kirkelige bygg eller rom hvor det regelmessig holdes 
gudstjeneste og utføres kirkelige handlinger, skal ha en eller flere kirkeklokker. 

Kirkeklokker plasseres enten i kirketårnet eller i et eget utvendig rom, men 
slik at lyden fra klokkene også kan høres naturlig inne i kirkerommet. 

Kirkeklokkene trenger en klangkasse for å komme til rette som instrument. 
Hensynet til håndringing skal ivaretas. Antall og størrelse bør tilpasses kirkens 
størrelse og de geografiske forhold i kirkens nærhet. I alminnelighet anbefales 
flere klokker. Store klokker er å foretrekke. 

Det er fastsatt egne regler for bruk av kirkens klokker. 
 
§ 11. Egne stoler 

Egne stoler for liturg og medliturger skal finnes i alterområdet. Liturgens 
stol bør plasseres slik at liturgen er synlig for menigheten og medliturgene, jf. 
Alminnelige bestemmelser for Ordning for hovedgudstjeneste pkt. 22. Det skal 
også være stoler til bruk ved vigsel. I domkirker skal det være en egen bispestol. 
Det bør velges stoler som er tilpasset kirkens øvrige inventar. 
 
Kap. 3. Liturgisk utstyr 
 
§ 12. Nattverdutstyr 
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Til alterutstyret hører kalk og disk, vinkanne og brødeske, enkeltkalker, lys 
og eventuelt krusifiks. Disse bør så vidt mulig være innbyrdes avstemt i 
utforming og materialbruk og passe sammen med kirkens øvrige utstyr.  

Når en ny kalk anskaffes, skal den utformes slik at en både kan drikke av 
den, helle av den, og dyppe brødet i den. 

En nisje i veggen eller et sidebord kan tas i bruk til oppbevaring av 
alterutstyret før og etter nattverdhandlingen. 
§ 13. Lys 

Alterlysene skal være hvite, levende lys. På et lite alter bør lys og staker ikke 
være for høye, særlig dersom liturgen forretter bak alterbordet. Det bør 
fortrinnsvis brukes staker beregnet for ett lys. 

En lysglobe, eller en annen form for lystenningssted med et Kristuslys 
sentralt plassert, kan inngå i kirkerommet. Hensynet til brannfare skal ivaretas. 

Et påskelys kan fra påskenatt/1. påskedag til Kristi himmelfartsdag stå i 
egen stake ved siden av alterbordet. Resten av kirkeåret vil lyset normalt være 
plassert ved døpefonten. 

Til dåpslys skal det være en lysholder som disse kan plasseres i, jf. 
Alminnelige bestemmelser for Ordning for hovedgudstjeneste pkt. 46–49. 
 
§ 14. Prosesjonskors og prosesjonslys 

Et prosesjonskors og eventuelt to prosesjonslys kan tas i bruk under 
gudstjenesten. Prosesjonskorset plasseres normalt ved alteret i egnet fot. 
Prosesjonslysene plasseres enten ved alteret eller ved lesepulten ut fra den 
liturgiske bruken på stedet. 
 
§ 15. Tekstiler 

Tekstiler på alter, prekestol og lesepult avstemmes i farger og formgiving til 
hverandre og til hele alterområdet, og til messehaglene som hører til kirkehuset. 

Tekstilene bør følge de liturgiske farger eller være kirkeårsnøytrale. Dersom 
alterduk brukes, skal den være hvit. 

Kalkklede og servietter som brukes ved nattverd og dåp bør være av bomull 
eller lin. 
 
Kap. 4. Øvrig liturgisk utstyr til en kirke 
 
I hver kirke vil det i tillegg vanligvis være behov for: 
 
§ 16. Liturgiske klær 

Alba, stolaer i fire liturgiske farger, messehagler, fortrinnsvis hvit og grønn 
og hvite kapper for ansatte og frivillige medarbeidere ut fra behov ved 
gudstjenester og andre tjenester. 

Kappe til bruk på kirkegård/gravlund ved gravferd. 
Hvite kapper til konfirmanter. 

 
§ 17. Utstyr til bruk ved takkoffer 

Nødvendig utstyr til innsamling av takkoffer. 
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§ 18. Bøker 
Tre bibler og tekstbøker og tre sett av de liturgiske bøker (for liturg, 

kirkemusiker, og sakristi). Et tilstrekkelig antall salmebøker til bruk for 
menigheten og koralbøker og liturgisk musikk for kirkemusikeren. 
 
§ 19. Andre musikkinstrumenter 

Andre musikkinstrumenter kan understøtte og hjelpe menighet og sangkor i 
tilbedelse, forkynnelse og sang. Andre instrumenter kan også ha selvstendige 
musikalske funksjoner, både i og utenom gudstjenesten. 
 
 
 
§ 20. AV-utstyr 

Dersom AV-utstyr inngår i kirkerommet, skal det integreres på en best 
mulig måte i kirkerommet. Når det benyttes, bør det ikke dekke til kunstnerisk 
utsmykning/altertavle eller ta oppmerksomheten bort fra alterstedet. 

 
Kap. 5. Oppbevaring 
 
§ 21. Et godt bevaringsmiljø. 

Gammelt og nytt kirkelig inventar og utstyr skal sikres et godt 
bevaringsmiljø. Vedlikehold av gjenstander fra før 1850 skal konsulteres med 
Riksantikvaren. Gjenstander fra 1537 og tidligere anses som automatisk fredet, 
og vedlikehold/konservering av disse skal godkjennes av Riksantikvaren. Også 
yngre gjenstander kan ha stor lokal- og kulturhistorisk verdi i dag og i 
fremtiden, og skal forvaltes ansvarlig. 
 
§ 22. Tekstiler 

De liturgiske klær oppbevares i egnede skap. Messehaglene skal henges opp 
på spesialhengere av tilstrekkelig bredde eller legges i skuffer med tilstrekkelig 
bredde og dybde. 

Liturgiske tekstiler må ikke utsettes for lys, støv eller endringer i 
luftfuktighet under oppbevaring. 
 
§ 23. Verdigjenstander 

Sølvgjenstander og annet kostbart utstyr skal oppbevares brann- og 
tyverisikkert. 
 
Kap. 6. Godkjenning 
 
§ 24. Nytt inventar og utstyr 

Alt nytt inventar og utstyr skal på forhånd være godkjent av biskopen, for 
fredede og listeførte kirker skjer det etter uttalelse fra Riksantikvaren. Dette 
gjelder også for gaver, prøveinstallasjoner og midlertidige installasjoner i 
kirkerommet, dersom slike ikke inngår i et arrangement. I så fall kommer regler 
for bruk av kirkene til anvendelse. 
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§ 25. Prostens myndighet 
Prosten godkjenner omfanget av inventar og utstyr til lokaler som er innviet 

til kirkelig bruk, jf. § 2 nr. 2 og regler for bruk av kirkene § 3 bokstav c). 
 
§ 26. Biskopens myndighet 

Inventar og utstyr må ikke fjernes eller avhendes uten samtykke fra 
biskopen, jf. kirkeordningen § 20 fjerde ledd. Dette gjelder også midlertidig 
fjerning av inventar og utstyr. For fredede og listeførte kirker skal biskopen på 
forhånd innhente uttalelse fra Riksantikvaren. 
 
§ 27. Menighetsrådets myndighet 

Menighetsrådet avgjør om gjenstander som kan, men som ikke må være i et 
kirkerom, skal inngå som utstyr. Dersom dette får økonomiske konsekvenser for 
fellesrådet, må fellesrådet gi sin godkjenning. Menighetsrådet godkjenner om 
inventar midlertidig kan flyttes ut av kirkerommet. Også bestemmelser i 
kulturminneloven kan sette grenser for dette. 
 
 
 
§ 28. Kulturhistoriske verdier 

Ved restaurering og tiltak ut over vanlig vedlikehold, jf. kirkeordningen § 23 
sjette ledd, skal det tas tilbørlig hensyn til de kulturhistoriske verdier som 
kirkebygget og dets inventar og utstyr representerer. 

 
Kap. 7. Dokumentasjon  
 
§ 29. Nasjonalt register 

Menighetsrådet har ansvar for at alt permanent og midlertidig kirkelig 
inventar og utstyr registreres i et nasjonalt register. Ved visitas og prostebesøk 
gis det rapport om registreringen. 
 
§ 30. Endringer, reparasjoner mv. 

Endringer, større reparasjoner o.l. av gjenstandene skal registreres. Både 
ved anskaffelse, endring og avhending eller kassasjon skal tillatelsen (med dato) 
fra vedkommende myndighet noteres. Dette gjelder også midlertidige 
avhendelser. 
 
Kap. 8. Forskjellige bestemmelser 
 
§ 31. Kirkerådets myndighet til å gjøre mindre endringer 

Kirkerådet kan gjøre mindre endringer i forskriften. 
 
§ 32. Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves 
forskrift 15. april 2015 nr. 1933 om regler om liturgisk inventar og utstyr. 

Enstemmig vedtatt. 
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KR 90/21 Endringer i Kirkemøtets 
forretningsorden (retting av inkurie) (KM 
2021) 

Sammendrag 

Kirkemøtet 2019 behandlet en sak om endringer i Kirkemøtets 
forretningsorden. Blant annet endret Kirkemøtet § 1-4, både ut fra språklige og 
materielle årsaker.  
Året etter vedtok Kirkemøtet 2020 en endring av Kirkemøtets forretningsorden 
§ 1-4 i forbindelse med saken om regler for Mellomkirkelig råd. Ved en inkurie 
(feil) ble noen av endringene fra året før tilbakestilt. Blant annet vedtok 
Kirkemøtet 2019 å endre «en representant fra de tre teologiske fakulteter» med 
den mer presise formuleringen «én representant for hver av 
utdanningsinstitusjonene som tildeler graden cand.theol., oppnevnt av 
institusjonene selv». Det er den sist vedtatte bestemmelsen som er gjeldende, 
noe som innebærer at nye utdanningsinstitusjoner som kan tildele graden 
cand.theol. i utgangspunktet faller utenom. I denne saken foreslås det å rette 
opp inkurien, for å få bestemmelsen i samsvar med Kirkemøtets intensjon fra 
2019. 

KR 90/21 Forslag til vedtak: 

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å treffe følgende vedtak: 
 

I 
 

I Kirkemøtets forretningsorden gjøres følgende endringer: 
 
§ 1-4 skal lyde: 
 
§ 1-4. Andre representanter på Kirkemøtet 

Med tale- og forslagsrett møter: 
- leder av Mellomkirkelig råd, såfremt vedkommende ikke er valgt medlem 

av 
Kirkemøtet, 

- fire representanter for Ungdommens kirkemøte, 
- én representant for hver av utdanningsinstitusjonene som tildeler graden 

cand.theol., oppnevnt av institusjonene selv, 
- første varamedlem for døvemenighetenes medlem i Oslo 

bispedømmeråd, og 
- avtroppende medlemmer av Kirkerådet. 
Med talerett møter: 
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- Kirkerådets direktør, 
- generalsekretærene i Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd, 
- én representant fra hvert kirkesamfunn som Den norske kirke har 

kirkefellesskap med. 
Med talerett i saker som angår egen virksomhet møter: 
- én representant for Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet og 
- én representant for Døvekirkenes fellesråd. 
Møtet kan gi talerett i enkeltsaker til andre personer etter forslag fra 
dirigenten. 

 
II 

 
Endringene trer i kraft straks. 
 

KR 90/21 Vedtak: 

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å treffe følgende vedtak: 
 

I 
 

I Kirkemøtets forretningsorden gjøres følgende endringer: 
 
§ 1-4 skal lyde: 
 
§ 1-4. Andre representanter på Kirkemøtet 

Med tale- og forslagsrett møter: 
- leder av Mellomkirkelig råd, såfremt vedkommende ikke er valgt medlem 

av 
Kirkemøtet, 

- fire representanter for Ungdommens kirkemøte, 
- én representant for hver av utdanningsinstitusjonene som tildeler graden 

cand.theol., oppnevnt av institusjonene selv, 
- første varamedlem for døvemenighetenes medlem i Oslo 

bispedømmeråd, og 
- avtroppende medlemmer av Kirkerådet. 
Med talerett møter: 
- Kirkerådets direktør, 
- generalsekretærene i Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd, 
- én representant fra hvert kirkesamfunn som Den norske kirke har 

kirkefellesskap med. 
Med talerett i saker som angår egen virksomhet møter: 
- én representant for Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet og 
- én representant for Døvekirkenes fellesråd. 
Møtet kan gi talerett i enkeltsaker til andre personer etter forslag fra 
dirigenten. 
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II 
 
Endringene trer i kraft straks. 

Enstemmig vedtatt. 

 
 

KR 91/21 Endringer i kirkeordning og enkelte 
andre regler (KM 2021) 

Sammendrag 

Kirkeordningen ble vedtatt 30. mars 2019 før det endelige lovforslaget i Prop. 
130 L (2018–2019) var kjent. Formålet med saken er å fremme forslag til 
nødvendige endringer i kirkeordningen som følger av at trossamfunnsloven ble 
endret sammenlignet med lovforslaget som forelå ved Kirkemøtets behandling i 
2019, samt forslag til noen endringer i annet regelverk som må gjøres for å følge 
opp bestemmelser i kirkeordningen, til behandling på Kirkemøtet 2021. Det 
foreslås endringer til følgende temaer: 

- Virkningen av brudd på kirkeordningens bestemmelse om 
forvaltningsmessig taushetsplikt og rådsmedlemmers brudd på 
trossamfunnsloven § 6 

- Fjerning av bestemmelsene i kirkeordningen om Kirkemøtets myndighet 
til å gi økonomiregler for soknets organer 

- Kirkerådets myndighet til å samtykke til å gjøre tilpasninger i 
bestemmelsene om kirkelig fellesråd – fjerning av tillegget om at 
Kirkerådet kan gjøre dette etter nærmere bestemmelser fastsatt av 
Kirkemøtet 

- Bispedømmerådets rolle i økonomisaker – justering av kirkeordningen § 
18 

- Om innmelding og utmelding – endring av reglenes rettslige status samt 
tillegg om registrering og avregistrering av tilhørige 

- Oppheving av reglement for Bispemøtet 
- Endring i regler for bruk av liturgiske klær – forenkling av 

godkjenningsordning for stolaer. 
 
Saken ble sendt på bred høring 24. september 2020, med høringsfrist 30. 
november 2020. I etterkant har spørsmål om ombygging og utvidelse av kirker, 
som var en del av høringen, blitt flyttet til en samlesak om endringer i 
kirkeordningens bestemmelser om kirkebygg m.m. (sak KM 14/21). 
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KR 91/21 Vedtak: 
 
Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å treffe følgende vedtak: 
 
 
1. I kirkeordning for Den norske kirke 30. mars 2019 gjøres følgende endringer: 
 

I 
 
 § 8 fjerde ledd skal lyde: 
 

 I prosti hvor ikke alle sokn hører til samme kommune og i andre 
tilfeller der det ligger til rette for det, kan Kirkerådet samtykke til 
etablering av kirkelig fellesråd som omfatter flere kommuner. I 
kommuner med særlig mange sokn kan Kirkerådet også foreta 
andre tilpasninger av bestemmelsene om kirkelig fellesråd.  

 
 § 10 nytt fjerde og femte ledd skal lyde: 
 

 Hvis et menighetsrådsmedlem har brutt taushetsplikten etter 
kirkeordningen § 42 første ledd, kan menighetsrådet selv vedta at 
vedkommende skal tre ut av rådet. Menighetsrådets vedtak kan 
påklages til Den norske kirkes klagenemnd. 
 Hvis tilsynsmyndigheten kommer til at et rådsmedlem i 
tilknytning til utøvelse av tjeneste eller et verv for menighetsråd 
eller kirkelig fellesråd har utøvet vold eller tvang, fremsatt 
trusler, krenket barns rettigheter, brutt lovbestemte 
diskrimineringsforbud eller på andre måter alvorlig krenket 
andres rettigheter og friheter, kan Kirkerådet treffe vedtak om å 
frata medlemmet vervet. Kirkerådet kan også treffe vedtak om å 
suspendere medlemmet fra vervet inntil saken etter første 
punktum er avgjort. Kirkerådets vedtak etter første og annet 
punktum kan påklages til Den norske kirkes klagenemnd. 
 

 Någjeldende § 10 fjerde ledd blir nytt sjette ledd. 
 
 § 12 tredje ledd skal lyde: 
 

 Menighetsrådet avgjør om det skal tas opp offer eller foretas 
innsamling i kirken og forvalter de midler som blir samlet inn, 
bevilget eller gitt som gave til kristelig virksomhet i soknet, med 
mindre annet er fastsatt. Avgjørelse om opprettelse av stillinger 
skal godkjennes av kirkelig fellesråd.  

 
 § 17 fjerde ledd skal lyde: 



  63 

 
 Kirkelig fellesråd forvalter inntekter og formue knyttet til kirke og 
kirkefond, tilskudd til kirkelig virksomhet fra kommunen eller 
kirkens virksomhet nasjonalt og midler menighetsråd stiller til 
fellesrådets disposisjon for å løse oppgaver i soknene.  

 
§ 18 tredje ledd bokstav b skal lyde: 

 
b. motta kopi av revisjonsberetning fra revisor hvis revisor i 
revisjonsberetningen konkluderer negativt eller ikke har 
tilstrekkelig grunnlag for å konkludere om godkjenning av 
regnskapet i organ for soknet, jf. forskriftens § 18 tredje ledd annet 
punktum og 

 
 

   
  
 § 33 første ledd skal lyde: 
 

Klagenemnda 
a) avgjør klager etter kirkeordningen § 10 fjerde og femte ledd og § 39 

tredje ledd,  
b) avgjør klager på vedtak om oppsigelse, suspensjon og avskjed i 

de saker der det er bestemt av Kirkemøtet,  
c) treffer vedtak om oppsigelse, suspensjon og avskjed av biskop,  
d) avgjør klager på Kirkerådets vedtak om avslag på innsynskrav 

etter offentleglova og  
e) utfører for øvrig de oppgaver den er pålagt av Kirkemøtet.  

 
 

II 
 

Endringene trer i kraft fra 1. januar 2022. 
 
2. Forskrift 12. april 2016 nr. 1205 om innmelding i og utmelding av Den norske 
kirke oppheves. 
 
3. Kirkemøtet vedtar følgende regler om innmelding i og utmelding av Den 
norske kirke m.m. 
 

§ 1. Innmelding  
 Innmelding i Den norske kirke skjer ved henvendelse til kirkebokføreren 
på bostedet eller til Kirkerådet. Norsk statsborger som er bosatt i utlandet 
retter henvendelsen til kirkebokføreren på siste bosted i Norge, eventuelt 
til den kirkebokføreren som Kirkerådet bestemmer. Den som melder seg 
inn i Den norske kirke, må være døpt med kristen dåp og skal gi følgende 
opplysninger: 
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a) fullt navn ifølge folkeregisteret, 
b) bostedsadresse ifølge folkeregisteret, 
c) fødselsnummer (11 siffer), 

 
d) navn og fødselsnummer på eventuelle barn under 15 år 

dersom innmeldingen får virkning for disse, 
e) sted og dato for dåp dersom det er mulig å opplyse om dette, 
f) opplysning om at eventuelt medlemskap i annet tros- og 

livssynssamfunn i Norge er brakt til opphør. 
En innmelding som mangler opplysningene i første ledd bokstav d, er 

likevel gyldig. 
Innmeldingen kan skje ved personlig fremmøte eller skriftlig. 

Skriftlig innmelding skal være underskrevet og datert av den som melder 
seg inn, eller autentisert etter nærmere bestemmelse om dette gitt av 
Kirkerådet. 

Ved innmelding skal kirkebokføreren eller Kirkerådet påse at 
kirkeordningens vilkår er til stede. 
 
§ 2. Utmelding  
 Utmelding av Den norske kirke skjer ved henvendelse til kirkebokføreren 
på bostedet eller til Kirkerådet. Den som melder seg ut av Den norske 
kirke, skal gi følgende opplysninger: 

a) fullt navn ifølge folkeregisteret, 
b) bostedsadresse ifølge folkeregisteret, 
c) fødselsnummer (11 siffer), 
d) navn og fødselsnummer på eventuelle barn under 15 år dersom 

utmeldingen får virkning for disse. 
Utmeldingen skal være underskrevet og datert av den som melder seg 

ut, eller autentisert etter nærmere bestemmelse om dette gitt av 
Kirkerådet. 
 
§ 3. Registrering av tilhørighet  
 Et barn registreres som tilhørig når foreldrene melder barnet som 
tilhørig i Den norske kirke. Foreldrene må gi slik melding også når barnet 
anses å høre inn under Den norske kirke fra fødselen. Melding kan gis 
selv om bare en eller ingen av foreldrene er medlem av Den norske kirke. 
De som melder barnet inn som tilhørig, skal gi følgende opplysninger: 

a) fullt navn ifølge folkeregisteret, 
b) bostedsadresse ifølge folkeregisteret, 
c) fødselsnummer (11 siffer). 

 Melding etter første ledd skjer ved personlig eller skriftlig henvendelse til 
kirkebokføreren på barnets bosted eller til Kirkerådet. Meldingen skal 
være underskrevet av dem som har foreldreansvaret, eller autentisert 
etter nærmere bestemmelse om dette gitt av Kirkerådet. Er barnet bosatt 
i utlandet, gjelder regelen i § 1 første ledd annet punktum tilsvarende. 
 Når barnet har fylt 18 år uten å ha blitt medlem av Den norske kirke, 
faller tilhørigheten bort. Personer som har fylt 15 år, kan selv sende 
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melding om at tilhørigheten skal opphøre. Det samme kan de som har 
foreldreansvaret for et barn under 15 år. 

Ved melding om tilhørighet skal kirkebokføreren eller Kirkerådet 
påse at kirkeordningens vilkår er til stede. 
 
§ 4. Saksbehandlingstid 
 Henvendelse om inn- eller utmelding til kirkebokfører bør besvares 
innen 14 dager i form av attest som viser at inn- eller utmeldingen er 
registrert. 
 Henvendelse om inn- eller utmelding til Kirkerådet besvares i form av 
attest som viser at inn- eller utmeldingen er registrert, etter den ordning 
som Kirkerådet bestemmer. 

Bestemmelsene i første ledd gjelder tilsvarende ved melding om 
tilhørighet og opphør av tilhørighet. 
 
§ 5. Varsling 

Når inn- og utmelding skjer hos Kirkerådet, skal det så snart som 
mulig gis melding til kirkebokfører i vedkommendes bostedsmenighet 
etter nærmere bestemmelser gitt av Kirkerådet. Kirkebokfører bør så 
snart melding er mottatt sørge for at det blir tatt kontakt med den som er 
innmeldt. 

Bestemmelsene i første ledd gjelder tilsvarende ved melding om 
tilhørighet og opphør av tilhørighet. 
 
§ 6. Ikrafttredelse 

Reglene trer i kraft straks.  
 
4. Reglement 11. april 2016 nr. 1811 for Bispemøtet oppheves. 
 
5. I regler for bruk av liturgiske klær gjøres følgende endringer: 
 

I 
 

 Punkt 2 skal lyde: 
 

2. Utforming av stola 
2.1 Kirkerådet fastsetter en veileder om symboler på stola. 
Stolaer skal utformes i henhold til Kirkerådets veileder. Når en 
stola utformes med symboler i henhold til veilederen, skal 
biskopen orienteres om dette. Biskopen kan etter søknad 
godkjenne stolaer som ikke følger veilederen. 

 
II 

 
 Endringen trer i kraft straks. 

 Enstemmig vedtatt. 
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KR 92/21 Reglar for val av prest og lek 
kyrkjeleg tilsett til bispedømeråd og 
Kyrkjemøtet (KM 2021) 

Samandrag 

Denne saka har to deler. Den første handlar om valordning ved val av prest og 
lek kyrkjeleg tilsett til bispedømeråd og Kyrkjemøtet. Spørsmålet er om valet 
skal gjennomførast som preferanseval eller fleirtalsval. Dette har Kyrkjerådet 
allereie handsama i sak KR 12/21 og det er tatt med her for å få med heilskapen i 
saka som skal til Kyrkjemøtet. Spørsmålet var på høyring hausten 2020 og i 
høyringa foreslo Kyrkjerådet å gå over frå preferanseval til fleirtalsval ved val av 
prest og lek kyrkjeleg tilsett til bispedømeråd og Kyrkjemøtet. Dette fekk ikkje 
støtte i høyringa og det blir difor foreslått å behalde ordninga med 
preferanseval.   
 
Den andre delen av saka handlar om reglar for val av prest og lek kyrkjeleg 
tilsett til bispedømeråd og Kyrkjemøtet. Før kyrkjevalet i 2023 må reglar for 
kyrkjeval bli vedtekne på nytt. I denne høyringa er paragrafane i 
kirkevalgreglene som gjeld val av prest og lek kyrkjeleg tilsett samla i eit eige 
sett med reglar. Det blir foreslått å gå over til digitale val, elles blir det berre 
foreslått mindre endringar.  

KR 92/21 Framlegg til vedtak: 

Kyrkjerådet tilrår Kyrkjemøtet å fatte følgjande vedtak: 
1. Preferanseval blir vidareført som valordning ved val av prest og lek kyrkjeleg 

tilsett. 
2. Kirkemøtet vedtar følgjande: 
 
Forskrift om regler for valg av prest og lek kirkelig tilsatt til medlem 
av bispedømmeråd og Kirkemøtet  
Fastsettes av Kirkemøtet i medhold av lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn 
(trossamfunnsloven) § 12 annet ledd og kirkeordning 30. mars 2019 nr. 2307 for Den norske 
kirke §§ 7 tredje ledd, 24 annet ledd og 27. 

 
Kapittel 1. Formål, virkeområde og definisjoner 
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§ 1-1. Reglenes formål 
Formålet med reglene er å legge forholdene til rette slik at prester og leke 

kirkelig tilsatte i Den norske kirke ved frie og hemmelige valg skal kunne velge 
sine representanter til bispedømmeråd og Kirkemøtet. 
 

§ 1-2. Reglenes virkeområde 
Disse reglene gjelder ved valg av prest og lek kirkelig tilsatt til medlem av 

bispedømmeråd og Kirkemøtet. 
 

§ 1-3. Definisjoner 
Ved valg av prest og lek kirkelig tilsatt legges følgende definisjoner til grunn: 

a. Stemmeseddel: med stemmeseddel i kirkevalgreglene menes også 
elektronisk stemmeseddel. 

b. Digitalt valgsystem: systemet som brukes til internettstemmegivning. 

c. Autentisering: verifisering av identitet, slik at velgeren kan logge seg inn på 
digitalt valgsystem. 

d. Kryptering: å gjøre informasjon uleselig på en måte som gjør at 
informasjonen kun kan gjøres leselig om man har tilgang til en 
dekrypteringsnøkkel. 

e. Dekryptering: å gjøre kryptert informasjon leselig ved bruk av en 
dekrypteringsnøkkel. 

 
Kapittel 2. Stemmerett, manntall og valgbarhet 
 

§ 2-1. Stemmerett ved valg av prest til bispedømmeråd og Kirkemøtet 
(1) Stemmerett ved valg av prest til bispedømmeråd og Kirkemøtet har prest i 
Den norske kirke som oppfyller følgende vilkår: 

a. vedkommende er tilsatt i en fast ordnet kirkelig prestestilling, 

b. vedkommende er medlem av Den norske kirke, 

c. vedkommende er ordinert prest og 

d. vedkommende har en stilling på minst 40 prosent. 

(2) Med fast ordnet kirkelig prestestilling menes en stilling som er organisert 
som en prestestilling, hvor det inngår i stillingens oppgaver å forrette 
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gudstjenester og kirkelige handlinger. Dette gjelder blant annet 
institusjonsprester, sykehusprester, studentprester, feltprester og 
menighetsprester. Det samme gjelder vikarprester tilsatt i et vikariat på minst 
ett år. Prestevikarer og ordinerte prester som ikke er i ordnet prestestilling faller 
utenom. Prest i Den norske kirke som er generalsekretær i en organisasjon 
tilknyttet Den norske kirke, har også stemmerett ved valg av prest. 
(3) For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet for prester 
på valgdagen. 
(4) Stemmeretten utøves i det bispedømmet den stemmeberettigede er tilsatt. 
Døveprestene har forslags- og stemmerett ved valg av prest til Oslo 
bispedømmeråd. 
(5) Ved permisjon med varighet under ett år vil vedkommende fortsatt ha 
stemmerett som prest, men det vil være den som vikarierer i stillingen, som 
deltar i valget av nominasjonskomité og som har forslagsrett, dersom 
vedkommende for øvrig oppfyller kravene. 

 
§ 2-2. Stemmerett ved valg av lek kirkelig tilsatt til bispedømmeråd 
og Kirkemøtet 

(1) Stemmerett ved valg av lek kirkelig tilsatte til bispedømmeråd og Kirkemøtet 
har tilsatt i Den norske kirke som oppfyller følgende vilkår: 
a. vedkommende er tilsatt av menighetsråd, fellesråd eller bispedømmeråd, 

b. vedkommende er medlem av Den norske kirke, 

c. vedkommende har ikke stemmerett som prest etter § 2-1 og 

d. vedkommende har en stilling på minst 40 prosent. 

(2) For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet for leke 
kirkelig tilsatte på valgdagen. 
(3) Stemmeretten utøves i det bispedømmet den stemmeberettigede er tilsatt. 
Lek kirkelig tilsatt i døvemenighetene har forslags- og stemmerett ved valg av 
lek kirkelig tilsatt til Oslo bispedømmeråd. 
(4) Ved permisjon med varighet under ett år vil vedkommende fortsatt ha 
stemmerett som lek kirkelig tilsatt, men det vil være den som vikarierer i 
stillingen, som deltar i valget av nominasjonskomité og som har forslagsrett, 
dersom vedkommende for øvrig oppfyller kravene. 

 
§ 2-3. Manntall  
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(1) Kirkerådet, i samarbeid med bispedømmerådet, er ansvarlig for at et 
manntall over stemmeberettigede ved valg av prest og lek kirkelig tilsatt 
opprettes og oppdateres på grunnlag av opplysninger fra bispedømmerådet og 
kirkelige fellesråd. 
(2) Kirkerådet sørger for at det blir utarbeidet et elektronisk manntall til bruk 
ved den elektroniske stemmegivningen. Velgeren får tilgang til å kontrollere 
egen manntallsoppføring via internett ved å autentisere seg i det digitale 
valsystemet. 
(3) Det er ansettelsesforhold den 1. juni i valgåret som avgjør om man er 
stemmeberettiget som prest, lek kirkelig tilsatt eller lek.  
(4) Oppdateringer i manntallet etter 1. juni kan bare skje på bakgrunn av 
følgende forhold: 

a. Krav om retting av feil, oppdaget feil eller klage. 

b. Ved dødsfall. Vedkommende strykes fra manntallet, med mindre 
vedkommende allerede har avgitt godkjent stemmegivning. 

(5) Det skal ikke føres noen inn i eller ut av manntallet hvis vedkommende 
derved får stemmerett både som prest eller lek kirkelig tilsatt og som lek, eller 
ikke får stemmerett hverken som prest eller lek kirkelig tilsatt eller lek. I slike 
tilfeller skal ikke manntallet ved valg av prest eller lek kirkelig tilsatt oppdateres 
uten at manntallet ved valg av leke blir oppdatert tilsvarende. 
(6) Velger skal ikke føres inn i manntallet dersom vedkommende er 
manntallsført som stemmeberettiget ved valg av leke til bispedømmeråd og 
Kirkemøtet og har avgitt forhåndsstemme til dette valget. 

(7) Alle som mener at de selv eller andre feilaktig er innført eller utelatt fra 
manntallet, kan kreve at Kirkerådet retter feilen. 
(8) Kirkerådet skal snarest sende melding til den som berøres av oppdateringer i 
manntallet som er foretatt på grunnlag av søknad om innføring og krav om 
retting. 
 

§ 2-4. Valgbarhet ved valg av prest til bispedømmeråd og Kirkemøtet 
(1) Valgbar som prest til bispedømmeråd og Kirkemøtet er de som har 
stemmerett etter § 2-1 og ikke er utelukket eller fritatt. 

(2) Utelukket fra valg som prest til bispedømmeråd og Kirkemøtet er: 
a. tilsatte ved bispedømmekontoret i en stilling på over 15 timer i uken og 

b. tilsatte i Kirkerådet. 
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(3) Om en person skal utelukkes fra valg avhenger av om vedkommende innehar 
stillingen på valgdagen. 

(4) Ved permisjon med varighet under ett år vil vedkommende fortsatt være 
valgbar, men det vil være varamedlemmet som fungerer som medlem i 
permisjonsperioden. 

 
§ 2-5. Valgbarhet ved valg av lek kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og 
Kirkemøtet 
(1) Valgbar som lek kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og Kirkemøtet er de som 
har stemmerett etter § 2-2 som senest i det år det stemmes vil ha fylt 18 år og 
ikke er utelukket eller fritatt. 
(2) Utelukket fra valg som lek kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og Kirkemøtet 
er: 
a. tilsatte ved bispedømmekontoret i en stilling på over 15 timer i uken og 

b. tilsatte i Kirkerådet. 

(3) Om en person skal utelukkes fra valg avhenger av om vedkommende innehar 
stillingen på valgdagen. 
(4) Ved permisjon med varighet under ett år vil vedkommende fortsatt være 
valgbar, men det vil være varamedlemmet som fungerer som medlem i 
permisjonsperioden. 
 
§ 2-6. Tvilstilfelle 

Kirkerådet avgjør i tvilstilfelle om og hvor en person har stemmerett og er 
valgbar. 
 
§ 2-7. Rett til å kreve fritak fra valg 
(1) Rett til å kreve seg fritatt for valg som prest eller lek kirkelig tilsatt til 
bispedømmeråd og Kirkemøtet har den som avgir skriftlig erklæring om at 
vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten.  

(2) Slik erklæring må settes frem innen den frist bispedømmerådet setter, ellers 
tapes retten til å strykes fra listeforslaget. Den som unnlater å kreve seg fritatt 
fra å stå på liste, kan ikke nekte å motta valg. 

 
Kapittel 3. Nominasjon og stemmegivning 
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§ 3-1. Nominasjon. Krav til listen. Stemmesedler.  
(1) Ved nominasjon til valg av prest gjelder følgende: 

a. Valgrådet skal i samarbeid med prosten innkalle prestene i ordnet kirkelig 
stilling i hvert prosti til et fysisk eller digitalt møte hvor prestene velger en 
prest som medlem og en prest som varamedlem til nominasjonskomiteen 
for prestene. Det bør tilstrebes representasjon av yngre prester samt at 
begge kjønn er representert. 

b. Valgbare til nominasjonskomiteen er de som er valgbare ved valg av prest, 
jf. § 2-4. Medlemmer og varamedlemmer av bispedømmerådet er utelukket 
fra å være representert i nominasjonskomiteen. 

c. Valgrådet skal i god tid, senest 15. desember i året før valgåret, sende en 
oppfordring til prestene i ordnet kirkelig stilling i bispedømmet om innen 1. 
februar i valgåret å fremme forslag til prest som medlem av 
bispedømmerådet og Kirkemøtet. Valgrådet i Oslo bispedømme skal sende 
en oppfordring til samtlige prester i døvemenighetene om å fremme forslag 
til prest som medlem. De som foreslås, skal forespørres om de er villige til å 
la seg nominere. 

(2) Ved nominasjon til valg av lek kirkelig tilsatt gjelder følgende: 
a. Valgrådet skal i samarbeid med kirkevergen ved prostesetet innkalle de leke 

kirkelig tilsatte i hvert prosti til et fysisk eller digitalt møte hvor de leke 
kirkelig tilsatte velger et medlem og et varamedlem til 
nominasjonskomiteen for lek kirkelig tilsatte. Det bør tilstrebes 
representasjon av yngre leke kirkelig tilsatte samt at begge kjønn er 
representert. 

b. Der tungtveiende grunner tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre 
valgmøte ved valg av lek kirkelig tilsatt, kan valgrådet gi dispensasjon. I slike 
tilfeller skal følgende prosedyre følges: 

i. Kirkevergen ved prostesetet sammenkaller én representant fra hver 
yrkesgruppe til et møte hvor det oppstilles én eller flere kandidater til 
nominasjonskomiteen. Representantene utpekes etter forslag fra de 
tillitsvalgte for yrkesgruppene. En bør forsøke å få med representanter 
for ulike sokn i prostiet. 

ii. Forslaget/forslagene sendes ut på avstemning blant de 
stemmeberettigede leke kirkelig tilsatte i prostiet. Avstemningen finner 
sted digitalt innen fristen for avholdelse av valgmøte. 

c. Valgbare til nominasjonskomiteen er de som er valgbare ved valg av lek 
kirkelig tilsatt, jf. § 2-5. Medlemmer og varamedlemmer av 
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bispedømmerådet er utelukket fra å være representert i 
nominasjonskomiteen. 

d. Valgrådet skal i god tid, senest 15. desember i året før valgåret, sende en 
oppfordring til leke kirkelig tilsatte i bispedømmet om innen 1. februar i 
valgåret å fremme forslag til lek kirkelig tilsatt medlem av 
bispedømmerådet. Valgrådet i Oslo bispedømme skal sende en oppfordring 
til samtlige leke kirkelig tilsatte i døvemenighetene om å fremme slikt 
forslag. De som foreslås skal forespørres om de er villige til å la seg 
nominere. 

(3) Ved nominasjon til prest og til lek kirkelig tilsatt gjelder følgende felles 
bestemmelser: 
a. Nominasjonskomiteene velger selv sin leder. Etter utløpet av fristen innkalles 

nominasjonskomiteene til ett eller flere møter der den setter opp listeforslag 
med fem kandidater. Nominasjonskomiteene bestemmer selv sin 
voteringsordning. Uenighet avgjøres ved alminnelig flertall. I tillegg til de 
innkomne forslag kan nominasjonskomiteenes medlemmer fremme forslag om 
én kandidat hver. 

b. Nominasjonskomiteene bør tilstrebe bredde i kandidatenes syn på aktuelle 
kirkelige spørsmål og skal i forbindelse med nominasjonen innhente 
kandidatenes syn på slike spørsmål. Nominasjonskomiteene fastsetter selv 
hvilke spørsmål som skal forelegges kandidatene. Bare personer som er 
valgbare, kan oppføres på listeforslaget. Kandidatene spørres på forhånd om de 
er villige til å stå på listeforslaget. 

 
§ 3-2. Krav til og behandling av listen 
(1) Fristen for innlevering av nominasjonskomiteens listeforslag er kl. 12 den 
30. mars i valgåret. Listeforslaget anses for innlevert når det er kommet inn til 
valgrådet. 
(2) Listeforslaget må oppfylle følgende vilkår: 

a. Det må angi hvilket valg det gjelder. 
b. Det må angi hvilke kandidater som stiller til valg på listen. Medlemmer og 

varamedlemmer av nominasjonskomiteen kan ikke settes på listen. 
Kandidatene føres opp på listen i alfabetisk rekkefølge med angivelse av 
fullstendig navn, stilling, menighet og alder. 

c. Listeforslaget må inneholde 
 i. minst 40 prosent kandidater av hvert kjønn, 
 ii. kandidater fra forskjellige distrikter og 
 iii. om mulig minst én kandidat under 30 år. 
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d. Listeforslaget må være underskrevet av nominasjonskomiteens leder. 
Underskriften på listeforslaget kan være skannet. 

(3) Listeforslaget skal ikke inneholde annen type informasjon til velgerne enn 
det som fremgår av denne paragrafen. 
(4) Listeforslaget skal ha følgende vedlegg: 

a. En oversikt over kandidatenes fødselsdato. 

b. Dersom en kandidat ikke tilfredsstiller krav for valgbarhet når listeforslaget 
innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at 
vedkommende vil være valgbar på valgdagen. 

c. En oversikt over kandidatene der disse blir nærmere presentert. Foruten de 
opplysninger som finnes på listeforslaget, tas det her med opplysninger om 
utdanning/yrke, verv i offisiell og kirkelig sammenheng og andre 
opplysninger som vil være av betydning for dem som skal avgi stemme. 
Kandidatene presenteres også med bilde. Det forutsettes at presentasjonen 
også omfatter hva kandidatene særlig vil arbeide for og ser som viktige 
satsingsområder, samt opplysninger om kandidatenes syn på aktuelle 
kirkelige spørsmål. 

(5) Valgrådet avgjør innen 30. april i valgåret om forslag til valglister kan 
godkjennes. 
(6) Dersom et listeforslag ved innleveringen ikke oppfyller reglenes krav, skal 
valgrådet gjennom forhandlinger med nominasjonskomiteens leder forsøke å 
bringe forslaget i samsvar med reglene. 
(7) Valgrådet skal underrette samtlige kandidater på listeforslaget om at de er 
satt opp på listeforslag og opplyse om adgangen til å søke om fritak. 
 
§ 3-3. Supplerende nominasjon 

(1) Stemmeberettigede prester i bispedømmet, minst ti i antallet og med 
representasjon fra minst to prostier, kan fremme alternative kandidater i den 
supplerende nominasjonen ved valg av prest til bispedømmeråd og Kirkemøtet 
senest kl. 12 den 15. mai i valgåret. 

(2) Stemmeberettigede leke kirkelig tilsatte i bispedømmet, minst ti i antallet og 
med representasjon fra minst to prostier, kan fremme alternative kandidater i 
den supplerende nominasjonen ved valg av lek kirkelig tilsatt til 
bispedømmeråd og Kirkemøtet senest kl. 12 den 15. mai i valgåret. 
(3) Forslagsstillerne kan kun nominere én kandidat. Det må foreligge 
underskrift fra forslagsstillerne og det må oppgis en tillitsvalgt for 
forslagsstillerne. Underskriftene på forslaget kan være skannet. Det må også 
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foreligge skriftlig bekreftelse fra kandidaten om at vedkommende er villig til å 
stille til valg. 

(4) Valgrådet avgjør om forslagene om supplerende nominasjon skal godkjennes 
og setter opp de endelige valglistene innen 20. mai i valgåret. Valgrådet sørger 
for at disse listene blir kunngjort innen 20. mai i valgåret. 

(5) Forslag til kandidater ved supplerende nominasjon skal føres opp på den 
endelige valglisten så sant de er kommet inn innen fristens utløp og vilkårene i 
annet og tredje ledd er oppfylt. 
 

§ 3-4. Valgpresentasjon  
Valgrådet utarbeider presentasjoner av kandidatene. Presentasjonen skal 

bygge på opplysningene gitt etter § 3-2 fjerde ledd bokstav c.  

 
§ 3-5. Stemmesedler. Konfigurasjon. 
(1) Kirkerådet fastsetter stemmesedlenes utforming. 

(2) Kirkerådet skal innen utgangen av juli i valgåret sørge for at installasjon og 
basiskonfigurasjon av det digitale valgsystemet er gjennomført korrekt. 
(3) Kirkerådet skal i det digitale valgsystemet utarbeide elektroniske 
stemmesedler før forhåndsstemmegivningen starter. Det skal gå tydelig fram av 
stemmeseddelen at kandidatene er ordnet alfabetisk og ikke er rangert i 
prioritert rekkefølge. 
Kapittel 4. Stemmegivningen 

§ 4-1. Stemmegivingen 
(1) Velgere kan avgi stemme elektronisk over internett ved å logge seg på det 
digitale valgsystemet fra 10. august kl. 0900 til og med utgangen av onsdag før 
valgdagen.  
(2) Velgeren skal legitimere seg overfor det digitale valgsystemet gjennom 
autentiseringsløsningen. 

(3) Det skal brukes en identifiserings- og autentiseringsløsning for pålogging til 
det digitale valgsystemet på minimum sikkerhetsnivå 4. 
(4) Etter autentisering får velgeren tilgang til å avgi elektronisk stemme. 

(5) Velgeren kan gi uttrykk for sin rangering av kandidatene på stemmeseddelen 
ved å markere velgerens første preferanse med tallet én, andrepreferansen med 
tallet to osv. Velgeren skal rangere minst én kandidat. Velgeren kan rangere så 
mange av de nominerte kandidatene som velgeren ønsker. Andre endringer på 
stemmeseddelen teller ikke med ved valgoppgjøret. 
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(6) En velger som har avgitt elektronisk stemme tidligere, kan stemme på nytt 
elektronisk over internett. 

(7) Dersom velgeren har avgitt flere elektroniske stemmegivninger, er det den 
sist avgitte stemmegivning som skal godkjennes. 
 

Kapittel 5. Prøving av stemmegivninger og stemmesedler, opptelling, 
kandidatkåring, protokollering, m.m. 
 
§ 5-1. Dekryptering. Prøving.  
(1) Etter at den digitale stemmegivningen er avsluttet, skal avgitte elektroniske 
stemmer dekrypteres. Før dekrypteringen skal de elektroniske stemmene 
klargjøres. Ved klargjøringen skal det gjøres korrigeringer for stemmer fra 
velgere som har stemt elektronisk flere ganger. Resterende elektroniske 
stemmer dekrypteres. 
(2) Dekryptering 

a. Internettvalgstyret skal forestå dekryptering av de elektroniske stemmene. 

b. For å sikre at ingen enkeltperson er i posisjon til å dekryptere stemmer, skal 
hver av medlemmene tildeles deler av nøkler, som må settes sammen med 
de andre medlemmenes deler for å dekryptere avgitte stemmegivninger. 

c. Minimum tre medlemmer fra internettvalgstyret må tre sammen for å 
konstruere dekrypteringsnøkkelen. 

(3) Prøving av stemmegivninger avgitt elektronisk foretas ved klargjøring av 
stemmer før dekryptering etter § 5 (1). 

(4) En stemmegivning ved valg av prest og ved valg av lek kirkelig tilsatt skal 
godkjennes dersom: 
a. velgeren er innført i manntallet, 

b. stemmegivningen inneholder tilstrekkelige opplysninger til å fastslå hvem 
velgeren er og 

c. stemmegivningen er avgitt til rett tid. 

(5) Velgerens stemmegivning er godkjent når vedkommende er krysset av i 
manntallet. 

(6) En stemmeseddel ved valg av prest og lek kirkelig tilsatt skal godkjennes 
dersom: 
a. det fremgår hvilket valg stemmeseddelen gjelder og 
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b. det er rangert minst en kandidat på stemmeseddelen. 
 
§ 5-2. Opptelling av stemmesedler 
(1) Internettvalgstyret er ansvarlig for opptellingen av stemmesedler til valg av 
prest og lek kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og Kirkemøtet. Opptellingen 
foretas av de personer og på den måten internettvalgstyret har bestemt. 
Kandidat som er oppført på valgliste, kan ikke delta i opptellingen av 
vedkommende valg. 
(2) Stemmesedlene skal telles opp i to omganger, ved en foreløpig og en endelig 
opptelling. 

§ 5-3. Kandidatkåring 
(1) Valget finner sted som preferansevalg.  
(2) Før valgoppgjøret beregnes et valgtall slik: Antall godkjente stemmesedler 
telles. Summen av antallet godkjente stemmesedler divideres med antall 
medlemmer som skal velges pluss 1. Til svaret legges 0,01 og summen kalles 
valgtallet. 
(3) Den som har fått flere førstestemmer enn halvparten av de godkjente 
stemmesedler, skal kåres til medlem. Har ingen kandidat fått et tilstrekkelig 
antall førstestemmer, strykes den kandidat som har færrest førstestemmer, og 
på de stemmesedler hvor den strøkne sto først, skal det telles opp hvem som har 
kommet frem på førsteplass. Dette regnes som førstestemmer som kommer i 
tillegg til førstestemmene fra første opptelling. Dette pågår til en kandidat er 
valgt etter annet punktum. Har to eller flere kandidater samme antall 
førstestemmer, avgjøres det ved loddtrekning hvem som skal strykes.  
(4) Varamedlemmer velges én etter én. For hvert varamedlem som skal velges, 
gjennomføres et fullstendig valgoppgjør. Ved valg av første varamedlem 
beregnes valgtallet som om det skulle velges et medlem mer enn ved valg av det 
faste medlemmet. Ved valg av andre varamedlem beregnes valgtallet som om 
det skulle velges to medlemmer mer enn ved valg av det faste medlemmet. 
(5) Avslutning av valgoppgjøret ved valg av varamedlemmer: 

a. Hvis det på noe tidspunkt i valgoppgjøret bare finnes én gjenstående kandidat, 
som ikke er valgt til ordinært medlem eller varamedlem i et tidligere 
valgoppgjør, erklæres denne kandidaten valgt til den aktuelle varaplassen, og 
valgoppgjøret avsluttes. 

b. Straks en kandidat er erklært valgt, som ikke er valgt til ordinært medlem eller 
varamedlem i et tidligere valgoppgjør, avsluttes valgoppgjøret. Hvis mer enn én 
kandidat blir erklært valgt samtidig, utpekes den kandidaten som har høyest 
stemmetall til den aktuelle varaplassen. Ved likhet i stemmetall foretas 
avgjørelsen ved loddtrekning. 
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(6) Valgrådet skal underrette det valgte medlemmet og varamedlemmene om 
utfallet av valget. 

 
§ 5-4. Protokollering av valg 
(1) Valgrådet i bispedømmet skal føre protokoll i forbindelse med forberedelser 
og gjennomføring av valg. Bekreftet kopi av valgrådets protokoll ved valg av 
bispedømmeråd og Kirkemøtet sendes bispedømmerådet og Kirkerådet. 
Valgrådet skal meddele utfallet av stemmegivningen til bispedømmerådet. 
Bispedømmerådet fører resultatet inn i sin møtebok og kunngjør resultatet 
omgående.  
(2) Internettvalgstyret skal protokollere resultatet fra opptellingen av 
internettstemmene. Resultatet skal fremgå per bispedømme. Protokollen skal 
underskrives av medlemmene i internettvalgstyret og gjøres tilgjengelig på 
kirkevalget.no. 
(3) Kirkerådet skal sørge for at resultatene fra internettstemmegivningen blir 
tilgjengelige for allmennheten. 
(4) Publisering av foreløpige resultater av avgitte elektroniske stemmer kan skje 
etter at stemmegivingen er avsluttet på valgdagen. 

 
§ 5-5. Klage, omvalg, nytt valgoppgjør og suppleringsvalg  
Kirkevalgreglene §§ 15-2, 15-3, 16-2 og 16-4 gjelder tilsvarende så langt det 
passer ved valg av prest og lek kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og Kirkemøtet. 

 

Kapittel 6. Beredskap 

 
§ 6-1. Postvalg 
(1) Hvis digital stemmegiving ikke lar seg gjennomføre eller det har skjedd noe 
ekstraordinært som er egnet til å hindre en vesentlig del av velgerne fra å 
stemme, kan internettvalgstyret med alminnelig flertall vedta å åpne for 
postvalg.  
(2) Dersom det treffes vedtak etter første ledd og det på dette tidspunktet er 
avgitt internettstemmer, tar internettvalgstyret stilling til om disse skal 
forkastes.  
(3) Internettvalgstyret avgjør om postvalget skal være et supplement til det 
digitale valget, eller om det kommer i stedet for det digitale valget. 
(4) Vedtak om postvalg kan fattes bare så langt det er nødvendig for å sikre 
velgerne mulighet til å stemme. Internettvalgstyret fastsetter frist for når 
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stemmen skal ha kommet inn til valgrådet. Denne fristen kan senest være 15. 
oktober.  
 
§ 6-2. Gjennomføring av postvalg 

Postvalg vedtatt etter § 6-1 første ledd gjennomføres på følgende måte:  
(1) Valgrådet skal sørge for at postvalget blir kunngjort og at stemmesedlene blir 
gjort tilgjengelig.  
(2) Fremgangsmåte ved stemmegivningen  
a. Stemmeseddelen legges i nøytral stemmeseddelkonvolutt som lukkes og 

sendes sammen med et følgeskriv i nøytral omslagskonvolutt direkte til 
valgrådet innen den fristen internettvalgstyret fastsetter. 

b. Stemmesedler fra flere prester i en menighet kan legges sammen i en nøytral 
omslagskonvolutt. Det skal i følgeskrivet fremgå hvem som har stemt. 

c. Stemmesedler fra leke kirkelig tilsatte i en menighet kan legges sammen i en 
nøytral omslagskonvolutt. Det skal i følgeskrivet fremgå hvem som har 
stemt. 

d. Velgeren er selv ansvarlig for å avgi stemme på et tidspunkt som gjør at 
stemmen kommer inn til valgrådet innen den fristen internettvalgstyret 
fastsetter. 

 
§ 6-3. Godkjenning av stemmegiving og stemmeseddel ved postvalg 
(1) Reglene i § 5-1 fjerde ledd gjelder ikke ved postvalg. I stedet gjelder at 
stemmegivning ved valg av prest og ved valg av lek kirkelig tilsatt skal 
godkjennes dersom: 
a. velgeren er innført i manntallet, 

b. stemmegivningen inneholder tilstrekkelige opplysninger til å fastslå hvem 
velgeren er, 

c. stemmegivningen er avgitt til rett tid, 

d. omslagskonvolutten ikke er åpnet eller forsøkt åpnet, 

e. velgeren ikke allerede har avgitt godkjent stemmegivning og 

f. stemmegivningen er kommet inn til valgrådet innen den fristen 
internettvalgstyret setter.  

(2) Velgerens stemmegivning er godkjent når vedkommende er krysset av i 
manntallet. 
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(1) § 5-1 sjette ledd gjelder ved godkjenning av stemmesedler avgitt ved 
postvalg.  

 
§ 6-4. Opptelling av stemmesedler ved postvalg 
Reglene i § 5-2 gjelder ikke ved postvalg. I stedet gjelder:  

Valgrådet er ansvarlig for opptellingen av stemmesedler til valg av prest og lek 
kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og Kirkemøtet. Opptellingen foretas av de 
personer og på den måten valgrådet har bestemt, i samsvar med de 
bestemmelser som følger av valgreglene. Kandidat som er oppført på valgliste, 
kan ikke delta i opptellingen av vedkommende valg. 
a. Stemmesedlene skal telles opp i to omganger, ved en foreløpig og en endelig 

opptelling. 

b. Stemmesedler det er tvil om kan godkjennes skal behandles før foreløpig 
opptelling. 

c. Foreløpig opptelling av stemmesedler skal starte så snart som mulig etter at 
stemmegivningen er avsluttet. 

d. Valgrådet skal gjennomføre endelig opptelling og valgoppgjør innen ti dager 
etter fristen for innsending av stemmegivinger.  

 
§ 6-5. Omvalg ved ekstraordinære hendelser 
(1) Hvis det har skjedd noe ekstraordinært som har hindret en vesentlig del av 
velgerne fra å stemme, kan Kirkerådet selv bestemme at det skal holdes omvalg. 
Vedtak om omvalg kan fattes bare så langt det er nødvendig for å sikre velgerne 
mulighet til å stemme. 
(2) Kirkerådet kan gi nærmere bestemmelser om gjennomføring av omvalg etter 
første ledd. 
(3) Hvis det skal holdes omvalg etter første ledd, før det nye bispedømmerådet 
har trådt i funksjon, forlenges valgperioden for de sittende medlemmene inntil 
omvalget er endelig godkjent. Hvis det skal holdes omvalg etter første ledd, etter 
at det nye bispedømmerådet har trådt i funksjon, blir de nyvalgte 
representantene sittende i vervet inntil omvalget er endelig godkjent.  
 
Kapittel 7. Forskjellige bestemmelser 

 
§ 7-1. Beregning av frister 

Bestemmelsene om beregning av frister i kirkevalgreglene § 17a gjelder 
tilsvarende for valg av prest og lek kirkelig tilsatt til medlem av bispedømmeråd 
og Kirkemøtet. 



  80 

 
§ 7-2. Mindre endringer og utfyllende bestemmelser  
(1) Kirkerådet kan foreta mindre endringer i reglene. 
(2) Kirkerådet kan gi nærmere bestemmelser om gjennomføring av valget og 
utfylling av reglene. 

 
§ 7-3. Ikrafttredelse 

Reglene trer i kraft straks.  
 

§ 7-4. Endringer i andre forskrifter 
1. I forskrift 16. april 2018 nr. 584 gjøres følgende endringer: 

§ 2-3 oppheves. 

§ 2-4 oppheves. 
Henvisningen til «§ 2-3 eller § 2-4» endres til «forskrift om regler for valg av 

prest og lek kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og Kirkemøtet § 2-1 eller § 2-2» i 
§ 2-2 (1) bokstav c. 

§ 3-3 skal lyde: 
§ 3-3. Valgbarhet ved valg av prest til bispedømmeråd og Kirkemøtet 

Valgbarhet som prest følger av forskrift om regler for valg av prest og lek 
kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og Kirkemøtet § 2-4. 

§ 3-4 skal lyde: 
§ 3-4. Valgbarhet ved valg av lek kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og 

Kirkemøtet 
Valgbarhet som lek kirkelig tilsatt følger av forskrift om regler for valg av prest 

og lek kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og Kirkemøtet § 2-5. 

Henvisningen til «§ 3-3» endres til «forskrift om regler for valg av prest og lek 
kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og Kirkemøtet § 2-4» i §§ 3-2 (2) bokstav a, 3-
5 (4) bokstav a og 3-6 (2) bokstav a. 

Henvisningen til «§ 3-4» endres til «forskrift om regler for valg av prest og lek 
kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og Kirkemøtet § 2-5» i §§ 3-2 (2) bokstav b og 
3-6 (2) bokstav a. 

Kapittel 11 oppheves. 
§ 14-3 skal lyde: 
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§ 14-3. Valgrådets godkjenning av stemmegivning i valg etter kapittel 12 og 
13 

(1) En stemmegivning ved valg av representant for døvemenighetene og ved 
valg av sørsamisk representant skal godkjennes dersom: 

a. velgeren er innført i manntallet, 
b. stemmegivningen inneholder tilstrekkelige opplysninger til å fastslå 

hvem velgeren er, 
c. stemmegivningen er avgitt til rett tid, 
d. omslagskonvolutten ikke er åpnet eller forsøkt åpnet, 
e. velgeren ikke allerede har avgitt godkjent stemmegivning og 
f. stemmegivningen er kommet inn til valgrådet innen kl. 17 dagen etter 

valgdagen. For stemmegivninger ved valg av døvemenighetenes 
representant må stemmegivningen være kommet inn til valgrådet innen 
kl. 17 ti dager etter valgdagen. 

(2) Velgerens stemmegivning er godkjent når vedkommende er krysset av i 
manntallet. 

§ 14-5 første ledd oppheves. Nåværende § 14-5 annet ledd blir første ledd.  
2. I forskrift 8. juni 2018 nr. 846 utfyllende regler til regler for valg av 

menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet (kirkevalgreglene) gjøres 
følgende endringer: 

§ 2 skal lyde: utfyllende regler til regler for valg av menighetsråd, 
bispedømmeråd og Kirkemøtet (kirkevalgreglene) 

§ 2 skal lyde: 
§ 2. Valgpresentasjon ved valg av døvemenighetenes representant og 
sørsamisk representant til bispedømmeråd og Kirkemøtet 

Valgrådet utarbeider presentasjoner av kandidatene ved valg av 
døvemenighetenes representant og sørsamisk representant til 
bispedømmeråd og Kirkemøtet. Ved valg av døvemenighetens representant, 
skal presentasjonen bygge på opplysningene gitt etter kirkevalgreglene § 12-2 
fjerde ledd bokstav c. Tilsvarende gjelder ved valg av sørsamisk representant, 
jf. kirkevalgreglene § 13-1 fjerde ledd. 

§ 4 oppheves. 

Vedteke samrøystes 
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KR 93/21 Strategi for Den norske Kirke  

Sammendrag 

I denne saken legges det frem forslag til strategidokument for trossamfunnet 
Den norske kirke. Saken skal behandles på Kirkemøtet i november. - Selve 
dokumentet legges fram i to alternativer som Kirkerådet bes ta stilling til før 
saken sendes til Kirkemøtet. 
Dette er første gang Kirkemøtet behandler en strategi for trossamfunnet Den 
norske kirke etter ikrafttredelsen av ny trossamfunnslov, hvor de rettslige 
rammebetingelsene fremover for Den norske kirke er besluttet.  Saken inngår 
derved i lengre historie der kirken fristilles fra offentlige myndigheter og der et 
felles rammeverk for hele trossamfunnet Den norske kirke må finne sin form. 
Det foreslås en strategi på et overordnet nivå som gis en varighet på 8 år (2022-
2029), med mulighet for midtveis rullering fra 2026.  Ved å legge 
strategidokumentet på overordnet nivå skapes det en klar retning for hele 
trossamfunnet, samtidig som det legges til rette for lokalt og regionalt 
handlingsrom til å uforme mer detaljerte strategiske planer og tiltak. 
Bispedømmerådenes rolle som strategisk organ på regionalt nivå vil dermed 
kunne tydeliggjøres og styrkes.  
Ved å gi strategien en varighet på 8 år, med mulighet for midtveisrullering, vil 
kontinuitet i arbeidet med å nå trossamfunnets felles mål sikres, samtidig som 
hvert Kirkemøte vil få mulighet til innflytelse på strategiens innhold. 

KR 93/21 Forslag til vedtak: 

Kirkerådet tilrår at Kirkemøtet fatter følgende vedtak: 
Utkast til strategidokument for perioden 2022-2029 vedtas.  

Saksbehandling 

Direktøren endret sitt forslag til vedtak i tråd med diskusjonene i møtet. 
 
Therese Egebakken fremmet følgende endringsforslag til punktet «rosa 3»: 
Er til stede på flere samfunnsarenaer og når flere barn og unge  

Forslaget fikk 2 stemmer og falt. 

KR 93/21 Vedtak: 

Kirkerådet tilrår at Kirkemøtet fatter følgende vedtak: 
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Utkast til strategidokument for perioden 2022-2029 vedtas.  

Enstemmig vedtatt 

 
KR 94/21 Kirkemøtet 2021 – program og 
saksliste 

Sammendrag 

Kirkemøtet 2021 er på grunn av Covid -19 flyttet til 11.-16. november 2021. 
Møtet blir på hotel Scandic Nidelven. Kirkemøtets medlemmer ble orientert i 
brev om dette onsdag 3. februar 2021.  
10. mars ble det avholdt et skriftlig Kirkemøte med tre saker. Kirkemøtet i 
november har derfor saksliste fra KM 4/21. 
Kirkemøtet skal behandle 27 saker, hvorav 22 saker skal behandles i komité.  

KR 94/21 Forslag til vedtak: 

1. Kirkerådet vedtar å fremme syv nye saker til Kirkemøtet:  
KM 24/21 Kvalifikasjonskrav for kirkelige stillinger 
KM 25/21 Forholdet mellom Kirkerådets arbeidsgiverutvalg og 
Kirkerådet 
KM 26/21 Endring av Kirkemøtets forretningsorden (retting av inkurie) 
KM 27/21 Valg av ekstern revisor 
KM 28/21 Ressursfordelingsmodell for menighetsprestetjenesten 
KM 29/21 Reglar for val av prest og lek kyrkjeleg tilsett til bispedømeråd 
og Kyrkjemøtet 
KM 30/21 Særskilte prekentekster 

 
2. Kirkerådet vedtar følgende komitéfordeling av saker under Kirkemøtet i 

november 2021: 
Komite A - Gudstjenesteliv 
KM 23/21 Konfirmasjonstidens gudstjenester 
KM 21/21 Kirkelig kulturarvstrategi 
KM 30/21 Særskilte prekentekster 
  
Komité B – Undervisning, diakoni og samfunnsspørsmål 
KM 12/21 Helhetlig menighetsplan 
KM 20/21 Det kirkelige regelverket – forankring og fornyelse etter 
kirkelovens opphevelse 
KM 22/21 Strategi for Den norske kirke 
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Komité C – Økonomi og kirkeordning 
KM 08/21 Kirkemøtets fordeling av midler 2022 og budsjett 2021 
KM 11/21 Endringer i kirkeordningen og enkelte andre regelverk 
KM 13/21 Kontrollutvalgets melding til Kirkemøtet 
KM 14/21 Endringer i Kirkeordningens bestemmelser om kirkebygg m.m. 
KM 27/21 Valg av ekstern revisor 
KM 28/21 Ressursfordelingsmodell for menighetsprestetjenesten 
 
Komité D – Kirkeordning 
KM 10/21 Kirkevalget – overordnede problemstillinger  
KM 16/21 Fjernmøter og skriftlig saksbehandling i kirkelige rådsorganer 
KM 18/21 Støtte til nomineringsgrupper som har medlemmer i 
Kirkemøtet 
KM 29/21 Reglar for val av prest og lek kyrkjeleg tilsett til bispedømeråd 
og Kyrkjemøte 
 
Komité E – Personal, arbeidsgiverspørsmål og utdanning 
KM 17/21 Rekrutteringsstrategi for Den norske kirke 
KM 19/21 Tilkjenning av medlemskap 
KM 24/21 Kvalifikasjonskrav kirkelige stillinger 
KM 25/21 Forholdet mellom Kirkerådets arbeidsgiverutvalg og 
Kirkerådet 
 
Komité F – Kommunikasjon, urfolk, internasjonale og økumeniske 
spørsmål 
KM 09/21 Den norske kirkes globale oppdrag 
KM 15/21 Mer himmel på en truet jord – kirkens arbeid med klima og 
miljø 

 
3. Kirkerådet vedtar vedlagte foreløpige kjøreplan for møtet 
4. Kirkerådet ber om at det arbeides videre med planlegging av møtet i 

november 2021 ut fra de føringer som ble gitt i møtet. 
 

Saksbehandling 

Direktøren endret sitt forslag til vedtak på følgende punkt:  
«Lunsj og fraksjonsmøter» endres til «Lunsj». 

 
Therese Egebakken fremmet følgende forslag: 
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Lunsj 13:00–15:30 reduseres med en halv time til 15:00. 

Forslaget fikk to stemmer og falt. 

 
Kristin Gunleiksrud Raaum fremmet følgende forslag: 
Administrasjonen bes om å komme tilbake til rådet med et tema for 
Kirkemøtet 2022. 

Enstemmig vedtatt. 

KR 94/21 Vedtak: 

1. Kirkerådet vedtar å fremme syv nye saker til Kirkemøtet:  
KM 24/21 Kvalifikasjonskrav for kirkelige stillinger 
KM 25/21 Forholdet mellom Kirkerådets arbeidsgiverutvalg og 
Kirkerådet 
KM 26/21 Endring av Kirkemøtets forretningsorden (retting av inkurie) 
KM 27/21 Valg av ekstern revisor 
KM 28/21 Ressursfordelingsmodell for menighetsprestetjenesten 
KM 29/21 Reglar for val av prest og lek kyrkjeleg tilsett til bispedømeråd 
og Kyrkjemøtet 
KM 30/21 Særskilte prekentekster 

 
2. Kirkerådet vedtar følgende komitéfordeling av saker under Kirkemøtet i 

november 2021: 
Komite A - Gudstjenesteliv 
KM 23/21 Konfirmasjonstidens gudstjenester 
KM 21/21 Kirkelig kulturarvstrategi 
KM 30/21 Særskilte prekentekster 
  
Komité B – Undervisning, diakoni og samfunnsspørsmål 
KM 12/21 Helhetlig menighetsplan 
KM 20/21 Det kirkelige regelverket – forankring og fornyelse etter 
kirkelovens opphevelse 
KM 22/21 Strategi for Den norske kirke 
 
Komité C – Økonomi og kirkeordning 
KM 08/21 Kirkemøtets fordeling av midler 2022 og budsjett 2021 
KM 11/21 Endringer i kirkeordningen og enkelte andre regelverk 
KM 13/21 Kontrollutvalgets melding til Kirkemøtet 
KM 14/21 Endringer i Kirkeordningens bestemmelser om kirkebygg m.m. 
KM 27/21 Valg av ekstern revisor 
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KM 28/21 Ressursfordelingsmodell for menighetsprestetjenesten 
 
Komité D – Kirkeordning 
KM 10/21 Kirkevalget – overordnede problemstillinger  
KM 16/21 Fjernmøter og skriftlig saksbehandling i kirkelige rådsorganer 
KM 18/21 Støtte til nomineringsgrupper som har medlemmer i 
Kirkemøtet 
KM 29/21 Reglar for val av prest og lek kyrkjeleg tilsett til bispedømeråd 
og Kyrkjemøte 
 
Komité E – Personal, arbeidsgiverspørsmål og utdanning 
KM 17/21 Rekrutteringsstrategi for Den norske kirke 
KM 19/21 Tilkjenning av medlemskap 
KM 24/21 Kvalifikasjonskrav kirkelige stillinger 
KM 25/21 Forholdet mellom Kirkerådets arbeidsgiverutvalg og 
Kirkerådet 
 
Komité F – Kommunikasjon, urfolk, internasjonale og økumeniske 
spørsmål 
KM 09/21 Den norske kirkes globale oppdrag 
KM 15/21 Mer himmel på en truet jord – kirkens arbeid med klima og 
miljø 

 
3. Kirkerådet vedtar vedlagte foreløpige kjøreplan for møtet 
4. Kirkerådet ber om at det arbeides videre med planlegging av møtet i 

november 2021 ut fra de føringer som ble gitt i møtet. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

KR 95/21 Strategiplan for likestilling, 
inkludering og mangfold  

Sammendrag 

Strategiplan for likestilling mellom kjønn i Den norske kirke 2015-2023 ble 
vedtatt i Kirkerådet i juni 2015. Rådet bestemte at planen skulle «evalueres 
halvveis i perioden. Dersom evalueringen tilsier at det er behov for vesentlige 
endringer, ber Kirkerådet om at det fremlegges forslag til ny strategiplan i 
2020.» (KR 21/15). Kirkerådet gjentok bestillingen om en ny plan i 2018 (KR 
49/18). 
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Nytt lovverk, endringene i Den norske kirkes rammebetingelser og interne 
prosesser i kirken tilsier at gjeldende strategiplan er utdatert. I stedet for å 
revidere den, foreslås det at Kirkerådet vedtar et nytt og overordnet 
Forventningsdokument for likestilling, inkludering og mangfold (se s. 11f), 
som korresponderer med den utvidede forståelsen i likestilling- og 
diskrimineringslovgivningen (tilsvarende «policy-dokument» på engelsk).  
Forventningsdokumentet konkretiseres i en Handlingsplan for likestilling, 
inkludering og mangfold (se s. 13ff). Arbeidet med handlingsplanen har i første 
omgang vært konsentrert om å svare ut de to arbeidsmiljøundersøkelsene som 
har vært gjennomført (LHBT+ og kvinnelige prester). Disse undersøkelsene 
utløser en aktivitetsplikt som forsøkes svart ut i handlingsplanen. Dette arbeidet 
må være dynamisk og planen må utvikles videre med tiltak på flere områder. 
Kirkerådet er både arbeidsgiver for ansatte i rettssubjektet og samtidig ledelse i 
trossamfunnet. Begge deler bør gjenspeiles i handlingsplanen. 
Forventningsdokumentet uttrykker hva som kan forventes i hele Den norske 
kirke. Skal dette bli mulig, må alle arbeidsgivere jobbe med tiltak på dette feltet 
og den foreliggende handlingsplanen forsøker å ta høyde for det. 
Kirkerådet bes om å behandle handlingsplanen slik den foreligger pr 
i dag, og få den til en årlig gjennomgang i rådet. 
Saksdokumentet er tredelt: 
Del 1 gir bakgrunn for saken og en kortfattet redegjørelse for aktuell lovgivning 
og kirkens arbeid med likestilling, inkludering og mangfold (forkortet LIM).   
Del 2 handler om forventningsdokumentets verdigrunnlag og sammenhengen 
med de tre dimensjonene i Strategiplanen (KM-sak 22/21): kirken som 
fellesskap, kirkens samfunnsoppdrag og kirken som organisasjon og 
arbeidsgiver. 
Del 3 redegjør for handlingsplanen.  
Til slutt redegjøres det for økonomiske og administrative konsekvenser. 

KR 95/21 Forslag til vedtak 

1. Kirkerådet vedtar Forventningsdokument for likestilling, inkludering og 
mangfold i Den norske kirke (side 11-12) 

2. Kirkerådet godkjenner Handlingsplan for likestilling, inkludering og 
mangfold (side 13 ff) og ber om å få planen til en årlig gjennomgang i 
Kirkerådet. 

Saksbehandling 

Therese Egebakken fremmet følgende endringsforslag til handlingsplanens 
punkt 1.1: 
«Vurdere forlengelse av LHBT-utvalgets mandat» fjernes. 
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Forslaget fikk én stemme og falt. 

 
Therese Egebakken fremmet følgende endringsforslag til handlingsplanens 
punkt 1.6: 
Tekst i parentes fjernes fra vedtakspunktet. 

Forslaget fikk to stemmer og falt. 

 
Therese Egebakken fremmet følgende endringsforslag til handlingsplanens 
punkt 1.6: 
Kirkerådet ber administrasjonen fremme en sak om kirkens deltakelse i Pride. 

Forslaget fikk tre stemmer og falt. 

 
Kristine Sandmæl fremmet følgende endringsforslag til 
forventningsdokumentets første punkt under «kirkens fellesskap» og i 
avsnittet om mandat: 
Alle mennesker uavhengig av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller 
adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, 
funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk 
eller alder skal føle seg oppleve seg like velkomne og verdsatt i kirkens mange 
rom. 

Vedtatt mot én stemme. 

 
 
Therese Egebakken fremmet følgende endringsforslag til handlingsplanens 
punkt 2.5: 
Ansatte tilbys kurs i «Kirken skaper trygge rom» – LHBT og kirke 

Forslaget fikk tre stemmer og falt. 

 

KR 95/21 Vedtak 

1. Kirkerådet vedtar Forventningsdokument for likestilling, inkludering og 
mangfold i Den norske kirke (side 11-12) 
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2. Kirkerådet godkjenner Handlingsplan for likestilling, inkludering og 
mangfold (side 13 ff) og ber om å få planen til en årlig gjennomgang i 
Kirkerådet. 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 96/21 Særskilde preiketekstar 

Samandrag 

Den norske kyrkja har sidan høgmesseordninga frå 1977 vart teken i bruk hatt ei 
ordning med kvart år å ha nokre alternative preiketekstar til dei vanlege 
tekstrekkene, kalla «særskilde preiketekstar». Denne ordninga overlevde 
reforma av hovudgudstenesta i 2011 utan større debatt, men har i etterkant vært 
omstrdd. Bispemøtet foreslo i februar 2021 å gjennomgå grunnlaget for 
ordninga, og å føre ho opp som sak på Kyrkjemøtet. I etterkant har det vore ein 
felles konsultasjon mellom Bispemøtet og Nemnd for gudstenesteliv, som førte 
til forslag om at ordninga blir oppheva. 

KR 96/21 Framlegg til vedtak 

Kyrkjerådet gjer framlegg om at Kyrkjemøtet gjer følgjande vedtak: 
Kyrkjemøtet opphevar ordninga med å peike ut særskilde preiketekstar for kvart 
år, med verknad frå kyrkjeåret 2022-2023. 

KR 96/21 Vedtak 

Kyrkjerådet gjer framlegg om at Kyrkjemøtet gjer følgjande vedtak: 
Kyrkjemøtet opphevar ordninga med å peike ut særskilde preiketekstar for kvart 
år, med verknad frå kyrkjeåret 2022-2023. 

Vedteke samrøystes. 
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KR 97/21 Høringssvar – forslag til regulering 
av konverteringsterapi 

Sammendrag 

Kulturdepartementet sendte 2. juli på høring forslag til regulering av 
konverteringsterapi, det vil si behandlingslignende handlinger som formål å få 
en annen til å endre eller fornekte (ev. undertrykke) sin seksuelle orientering 
eller kjønnsidentitet. 
Høringsfrist er 15. oktober 2021. 

KR 97/21 Forslag til vedtak 

Forslag til vedtak er unntatt offentlighet. 

Saksbehandling 

Kirkerådet utpekte en redaksjonskomite som med utgangspunkt i 
diskusjonen utarbeidet et nytt forslag til høringsuttalelse: 
Kirkerådet vedtar følgende høringsuttalelse: 
Innledning 
Høringsnotat om regulering av konverteringsterapi omhandler og berører 
flere sentrale temaer knyttet til kirkens tro og virke. Sentrale føringer for 
kirkens vurderinger av spørsmålene høringsnotatet stiller, vil være troen på 
ethvert menneskes ukrenkelige og dyrebare verdi som skapt i Guds bilde og 
følgelig en dyp respekt for menneskeverdet – samt forpliktelsen på 
menneskerettighetene. 
Fra et skapelsesteologisk ståsted er alle mennesker skapt med en ukrenkelig 
verdi. Seksuell orientering og kjønnsidentitet er en selvsagt del av dette. Det 
er med grunnlag i et kristent menneskesyn at vi derfor tar avstand fra alle 
former for konverteringsterapi og forsøk på å endre seksualiteten og 
kjønnsidentiteten til LHBTIQ-personer.  
Vi anerkjenner samtidig at en regulering av konverteringsterapi kan medføre 
krevende avveininger. Samfunnets behov for å beskytte og ivareta sårbare 
barn og unge må her veies opp mot retten til privatliv og familieliv, herunder 
foreldres rett til å oppdra sine barn i tråd med sine egne overbevisninger og 
religionsfrihet. 
Departementet sier uttrykkelig i høringsnotatet at forbudet mot 
konverteringsterapi ikke skal ramme trossamfunns rett til å f.eks. si at 
ekteskap er en ordning som teologisk sett bør være forbeholdt mennesker av 
ulikt kjønn. Kirkerådet deler denne vurderingen. 
Grenser for sjelesorg 
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Konverteringsterapi kan være både stigmatiserende og psykisk ødeleggende 
for dem som utsettes for dette, og Kirkerådet er bekymret over at 
konverteringsterapi tilbys som en form for «behandling» også i enkelte 
kristne miljøer. I høringsnotatet punkt 8.2.5.3 ber departementet om 
tilbakemeldinger på hvor grensegangene for sjelesorg går. Kirkerådet viser i 
den forbindelse til Institutt for sjelesorg ved Modum Bad sin definisjon av 
sjelesorg: Sjelesorg er omsorg for sjelen hvor både tanker, følelser, ånd og 
kropp har plass, og omsorgen skjer gjennom lytting og samtale. Sjelesorg, 
religiøs veiledning, samtaler og forbønn er i kjernen av kirkens trosutøvelse. I 
kirken er det stor bevissthet rundt det asymmetriske maktforholdet mellom 
veileder og konfident i en sjelesorgssituasjon. Dette kan særlig gjøre seg 
gjeldende i maktbalansen mellom barn/unge og voksne autoritetspersoner. 
Den foreslåtte lovreguleringen av konverteringsterapi er relevant. 
Konverteringsterapi har som intensjon å endre konfidentens seksuelle 
orientering og/eller kjønnsidentitet. Derfor kan den ikke falle innenfor 
kirkens forståelse av sjelesorg.  
Kirkerådet støtter høringsutkastet i at en regulering ikke bør skille mellom 
handlinger som er begrunnet i religiøs overbevisning og handlinger som er 
begrunnet på annen måte. 
 
Gyldighet for barn mellom 16 og 18 år 
I høringsnotatet ber departementet om høringsinstansenes syn på utforming 
av bestemmelsene, blant annet om det bør være et absolutt forbud mot å 
utføre konverteringsterapi overfor barn mellom 16 og 18 år.  
I norsk lovgivning er det tradisjon for å gi barn en økende grad av autonomi 
og selvbestemmelsesrett jo nærmere de er myndighetsalderen på 18 år. 
Høringsnotatet viser blant annet til at den «helserettslige myndighetsalder» 
er 16 år etter pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3 og at den «religiøse 
myndighetsalder» er 15 år. Her kunne det også vært nevnt den kriminelle 
lavalder som er 15 år, og at pasient- og brukerrettighetsloven § 3-4 også åpner 
for at barn mellom 12 og 16 års synspunkter skal veie inn i vurderingen av om 
informasjon skal gis til foreldre eller ikke. Andre eksempler kunne også vært 
nevnt – og isolert sett taler dette prinsippet for at et forbud bør settes på 16 år. 
Samtidig er Kirkerådet enig i Lovavdelingens vurdering av de betenkelige 
sidene ved konverteringsterapi.  Barn og unge med LHBTIQ-identitet har 
behov for et særlig vern og beskyttelse mot praksiser som krenker deres 
integritet. Et forbud mot konverteringsterapi vil redusere risikoen for at barn 
blir utsatt for konverteringsterapi mens de er i utvikling. Kirkerådet ser at 
forbudet neppe vil ha tilstrekkelig effekt dersom konverteringsterapi ikke blir 
straffbart, og vil derfor støtte at et forbud plasseres i straffelovens kapittel 24. 
Slik forbudet er foreslått utformet, vil det også gi et vern mot utilbørlig og 
skadelige praksiser overfor voksne.   
Kirkerådet mener at hensynet til barn og unges sårbarhet bør veie tungt. 
Følgelig bør det være et absolutt forbud mot å utføre konverteringsterapi 
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overfor barn mellom 16 og 18 år. Kirkerådet oppfordrer samtidig til at det 
jobbes videre med legaldefinisjonen av konverteringsterapi, slik at flere 
handlinger som innebærer utilbørlig press omfattes av definisjonen. 
Kirkerådet mener videre at det ikke skal være tillatt med kommersiell 
markedsføring av tilbud om konverteringsterapi. 

 
Alex Ramstad Døsvik fremmet følgende endringsforslag til siste avsnitt: 

Følgelig er det ingen tvil om at det bør være et absolutt forbud mot å utføre 
konverteringsterapi overfor barn mellom 16 og 18 år. 

Vedtatt ved konsensus. 

 
Olav Fykse Tveit fremmet følgende endringsforslag: 

«Slik forbudet er foreslått utformet, vil det også gi et vern mot utilbørlig og 
skadelige praksiser overfor voksne.» flyttes til slutten av tredje avsnitt. 

Vedtatt ved konsensus. 

 
Karin-Elin Berg fremmet følgende endringsforslag: 

Konverteringsterapi kan være både stigmatiserende og psykisk ødeleggende 
for dem som utsettes for dette, og kirkerådet er bekymret over vitnesbyrd om 
at konverteringsterapi tilbys som en form for «behandling» også i enkelte 
kristne miljøer. 

Vedtatt ved konsensus. 

KR 97/21 Vedtak 

Kirkerådet vedtar følgende høringsuttalelse: 
Innledning 
Høringsnotat om regulering av konverteringsterapi omhandler og berører 
flere sentrale temaer knyttet til kirkens tro og virke. Sentrale føringer for 
kirkens vurderinger av spørsmålene høringsnotatet stiller, vil være troen på 
ethvert menneskes ukrenkelige og dyrebare verdi som skapt i Guds bilde og 
følgelig en dyp respekt for menneskeverdet – samt forpliktelsen på 
menneskerettighetene. 
Fra et skapelsesteologisk ståsted er alle mennesker skapt med en ukrenkelig 
verdi. Seksuell orientering og kjønnsidentitet er en selvsagt del av dette. Det er 
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med grunnlag i et kristent menneskesyn at vi derfor tar avstand fra alle former 
for konverteringsterapi og forsøk på å endre seksualiteten og kjønnsidentiteten 
til LHBTIQ-personer. Slik forbudet er foreslått utformet, vil det også gi et vern 
mot utilbørlig og skadelige praksiser overfor voksne.   
Vi anerkjenner samtidig at en regulering av konverteringsterapi kan medføre 
krevende avveininger. Samfunnets behov for å beskytte og ivareta sårbare barn 
og unge må her veies opp mot retten til privatliv og familieliv, herunder 
foreldres rett til å oppdra sine barn i tråd med sine egne overbevisninger og 
religionsfrihet. 
Departementet sier uttrykkelig i høringsnotatet at forbudet mot 
konverteringsterapi ikke skal ramme trossamfunns rett til å f.eks. si at ekteskap 
er en ordning som teologisk sett bør være forbeholdt mennesker av ulikt kjønn. 
Kirkerådet deler denne vurderingen. 
 
Grenser for sjelesorg 
Konverteringsterapi kan være både stigmatiserende og psykisk ødeleggende for 
dem som utsettes for dette, og Kirkerådet er bekymret over vitnesbyrd om at 
konverteringsterapi tilbys som en form for «behandling» også i enkelte kristne 
miljøer. I høringsnotatet punkt 8.2.5.3 ber departementet om tilbakemeldinger 
på hvor grensegangene for sjelesorg går. Kirkerådet viser i den forbindelse til 
Institutt for sjelesorg ved Modum Bad sin definisjon av sjelesorg: Sjelesorg er 
omsorg for sjelen hvor både tanker, følelser, ånd og kropp har plass, og 
omsorgen skjer gjennom lytting og samtale. Sjelesorg, religiøs veiledning, 
samtaler og forbønn er i kjernen av kirkens trosutøvelse. I kirken er det stor 
bevissthet rundt det asymmetriske maktforholdet mellom veileder og konfident 
i en sjelesorgssituasjon. Dette kan særlig gjøre seg gjeldende i maktbalansen 
mellom barn/unge og voksne autoritetspersoner. 
Den foreslåtte lovreguleringen av konverteringsterapi er relevant. 
Konverteringsterapi har som intensjon å endre konfidentens seksuelle 
orientering og/eller kjønnsidentitet. Derfor kan den ikke falle innenfor kirkens 
forståelse av sjelesorg.  
Kirkerådet støtter høringsutkastet i at en regulering ikke bør skille mellom 
handlinger som er begrunnet i religiøs overbevisning og handlinger som er 
begrunnet på annen måte. 
 
Gyldighet for barn mellom 16 og 18 år 
I høringsnotatet ber departementet om høringsinstansenes syn på utforming av 
bestemmelsene, blant annet om det bør være et absolutt forbud mot å utføre 
konverteringsterapi overfor barn mellom 16 og 18 år.  
I norsk lovgivning er det tradisjon for å gi barn en økende grad av autonomi og 
selvbestemmelsesrett jo nærmere de er myndighetsalderen på 18 år. 
Høringsnotatet viser blant annet til at den «helserettslige myndighetsalder» er 
16 år etter pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3 og at den «religiøse 
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myndighetsalder» er 15 år. Her kunne det også vært nevnt den kriminelle 
lavalder som er 15 år, og at pasient- og brukerrettighetsloven § 3-4 også åpner 
for at barn mellom 12 og 16 års synspunkter skal veie inn i vurderingen av om 
informasjon skal gis til foreldre eller ikke. Andre eksempler kunne også vært 
nevnt – og isolert sett taler dette prinsippet for at et forbud bør settes på 16 år. 
Samtidig er Kirkerådet enig i Lovavdelingens vurdering av de betenkelige sidene 
ved konverteringsterapi.  Barn og unge med LHBTIQ-identitet har behov for et 
særlig vern og beskyttelse mot praksiser som krenker deres integritet. Et forbud 
mot konverteringsterapi vil redusere risikoen for at barn blir utsatt for 
konverteringsterapi mens de er i utvikling. Kirkerådet ser at forbudet neppe vil 
ha tilstrekkelig effekt dersom konverteringsterapi ikke blir straffbart, og vil 
derfor støtte at et forbud plasseres i straffelovens kapittel 24. 
Kirkerådet mener at hensynet til barn og unges sårbarhet bør veie tungt. 
Følgelig er det ingen tvil om at det bør være et absolutt forbud mot å utføre 
konverteringsterapi overfor barn mellom 16 og 18 år. Kirkerådet oppfordrer 
samtidig til at det jobbes videre med legaldefinisjonen av konverteringsterapi, 
slik at flere handlinger som innebærer utilbørlig press omfattes av definisjonen. 
Kirkerådet mener videre at det ikke skal være tillatt med kommersiell 
markedsføring av tilbud om konverteringsterapi. 

Vedtatt mot én stemme. 

 

KR 98/21 Oppnevning av internettvalgstyre 

Sammendrag 

Ved kirkevalget i 2023 er det planlagt digital forhåndsstemming. Det skal 
oppnevnes et internettvalgstyre som skal kontrollere gjennomføringen av det 
digitale valget. Internettvalgstyret består av fem medlemmer og skal påse at 
internettstemmegivningen og opptelling av internettstemmene skjer i henhold 
til regelverket.  

KR 98/21 Forslag til vedtak 

1. Kirkerådet oppnevner følgende personer til å sitte i internettvalgstyret: 
 
Leder:     Iselin Vistekleiven, Hamar bispedømme 
Personlig varamedlem:  (ikke oppnevnt) 
 
Medlem:    Gunnar Winther, Nidaros bispedømme 
Personlig varamedlem:  (ikke oppnevnt) 
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Medlem:    Thomas Granheim Iversen, Borg bispedømme 
Personlig varamedlem:  (ikke oppnevnt) 
 
Medlem: Lisa-Marie Måseidvåg Selvik, 

doktorgradsstipendiat, Institutt for 
sammenliknende politikk, Universitetet i 
Bergen  

Personlig varamedlem:  (ikke oppnevnt) 
 
Medlem: Kristian Gjøsteen, professor i matematisk 

kryptologi ved NTNU  
Personlig varamedlem: Håvard Raddum, seksjonsleder for kryptologi 

ved Simula@UiB 
 
2. Kirkerådet gir direktøren fullmakt til å oppnevne de gjenværende 
varamedlemmene.  
 

KR 98/21 Vedtak 

1. Kirkerådet oppnevner følgende personer til å sitte i internettvalgstyret: 
 
Leder:     Iselin Vistekleiven, Hamar bispedømme 
Personlig varamedlem:  (ikke oppnevnt) 
 
Medlem:    Gunnar Winther, Nidaros bispedømme 
Personlig varamedlem:  (ikke oppnevnt) 
 
Medlem:    Thomas Granheim Iversen, Borg bispedømme 
Personlig varamedlem:  (ikke oppnevnt) 
 
Medlem: Lisa-Marie Måseidvåg Selvik, 

doktorgradsstipendiat, Institutt for 
sammenliknende politikk, Universitetet i 
Bergen  

Personlig varamedlem:  (ikke oppnevnt) 
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Medlem: Kristian Gjøsteen, professor i matematisk 

kryptologi ved NTNU  
Personlig varamedlem: Håvard Raddum, seksjonsleder for kryptologi 

ved Simula@UiB 
 
2. Kirkerådet gir direktøren fullmakt til å oppnevne de gjenværende 
varamedlemmene.  

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 99/21 Kirkelig organisering – plan for 
videre utredning 

Sammendrag 

I sak KR 71/21 besluttet Kirkerådet å igangsette utredning innenfor fem temaer. 
Det ble også besluttet at Kirkerådets direktør på septembermøte skulle gi en 
orientering om arbeidet og legge frem en plan for arbeidet med de ulike 
utredningsteamene i rapportens kapittel 13.  
I denne saken gis det en orientering om arbeidet med de videre 
delutredningene. 

KR 99/21 Forslag til vedtak 

Kirkerådet tar saken til orientering. 

KR 99/21 Vedtak 

Kirkerådet tar saken til orientering. 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 100/21 Regnskap og prognose 2021 

Sammendrag 

Regnskapsrapport per 30. juni for rettssubjektet Den norske kirke viser et 
mindreforbruk sammenlignet med vedtatt budsjett på om lag 38 mill. kroner. 
Bispedømmerådenes andel av mindreforbruket utgjør om lag 28 mill. kroner.  



  97 

Covid-pandemien skaper fortsatt usikkerhet knyttet til hva som er mulig å 
gjennomføre av aktiviteter i 2021, og prognosene er derfor beheftet med en viss 
usikkerhet.  Innspill fra bispedømmene, de sentralkirkelige råd og Bispemøtet 
tilsier en regnskapsprognose for 2021 med et samlet mindreforbruk i 
rettssubjektet på 36 mill kroner ift. budsjett. De 36 millionene fordeler seg slik: 
10 mil. kroner relaterer seg til prognostisert mindreforbruk i bispedømmene, 6 
mill. kroner relaterer seg til prognostisert mindreforbruk i de sentralkirkelige 
råd og Bispemøtet og 20 mill kroner skyldes en besparelse på pensjon. 
Sistnevnte besparelse har ikke vært mulig å forutse. 
I det vedtatte budsjettet for 2021 er det lagt opp til et budsjettunderskudd på 21 
mill. kroner. Prognosen tilsier dermed at rettssubjektet for 2021 vil få et positivt 
regnskapsmessig resultat på i størrelsesorden 15 mill. kroner.  
Sett i lys av usikkerhet ifm høstens aktiviteter, foreslås det at gjennomføres en 
ny prognose pr. 31.10, og at Kirkerådets direktør gis fullmakt til å trekke inn 
hele, eventuelt deler av, beregnet mindreforbruket i bispedømmene pr. 31.10.  
Dette vil så fall kun gjelde mindreforbruk som det ikke er sannsynlig at 
bispedømmene vil trenge i 2021. Hensikten vil være å finne en alternativ 
anvendelse av disse midlene sammen med et eventuelt mindreforbruk i de 
sentralkirkelig råd. Den alternative anvendelsen av midlene vil ha som formål å 
styrke lokalkirken. Et sentralt tiltak vil være å yte tilskudd til KA som igjen kan 
gi stipender til kompetanseheving innenfor diakoni og trosopplæring til 
arbeidstakere i fellesrådene.  

KR 100/21 Forslag til vedtak 

1. Kirkerådet tar regnskapsrapport per juli 2021 og prognose for 
årsregnskap til etterretning.  

2. Det gjennomføres en ny regnskapsprognose pr. 31.10.2021.  Kirkerådets 
direktør gis fullmakt til å trekke inn et eventuelt prognostisert 
mindreforbruk i bispedømmene pr. 31.10.2021. Dette mindreforbruket 
skal sammen med et eventuelt mindreforbruk i de sentralkirkelige råd, 
anvendes i 2021 til tiltak for å styrke lokalkirken generelt og til 
kompetanseheving spesielt. 

KR 100/21 Vedtak 

1. Kirkerådet tar regnskapsrapport per juli 2021 og prognose for 
årsregnskap til etterretning.  

2. Det gjennomføres en ny regnskapsprognose pr. 31.10.2021.  Kirkerådets 
direktør gis fullmakt til å trekke inn et eventuelt prognostisert 
mindreforbruk i bispedømmene pr. 31.10.2021. Dette mindreforbruket 
skal sammen med et eventuelt mindreforbruk i de sentralkirkelige råd, 
anvendes i 2021 til tiltak for å styrke lokalkirken generelt og til 
kompetanseheving spesielt.  

Enstemmig vedtatt. 
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KR 101/21 Forvaltning av 
kompensasjonsmidler fra reisevirksomhet i 
Kirkerådets sekretariat/rDnk 

Sammendrag 

Saken beskriver forslag til forvaltning av klimakompensasjonsmidler for reiser 
utført av Kirkerådets sekretariat. Midlene foreslås plassert i et nytt fond som 
skal gå til tiltak som reduserer energibruk og utslipp knyttet til kirkebygg i Den 
norske kirke. Fondet foreslås forvaltet gjennom KA etter retningslinjer.  

KR 101/21 Forslag til vedtak 

- Av sparte reiseutgifter i Kirkerådets sekretariat i 2020, overføres 141 600 
kroner til klimakompensasjon. 

- Til forvaltning av klimakompensasjonsmidler i Den norske kirke 
opprettes det et klima- og miljøfond gjennom KA 
Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Retningslinjer for 
forvaltning av fondet, søknadsprosedyrer og tildelingskriterier utarbeides 
av Kirkerådet i samråd med KA og Norges kirkevergelag.  

- Framtidig kompensasjon for reiser utført av Kirkerådets sekretariat 
settes i det samme klima- og miljøfondet. 

Saksbehandling 

Martha Garborg Bergslid fremmet følgende endringsforslag til siste 
vedtakspunkt: 
Framtidig kompensasjon for reiser utført av Kirkerådets medlemmer og 
sekretariat settes i det samme klima- og miljøfondet. 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 101/21 Vedtak 

- Av sparte reiseutgifter i Kirkerådets sekretariat i 2020, overføres 141 600 
kroner til klimakompensasjon. 

- Til forvaltning av klimakompensasjonsmidler i Den norske kirke 
opprettes det et klima- og miljøfond gjennom KA 
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Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Retningslinjer for 
forvaltning av fondet, søknadsprosedyrer og tildelingskriterier utarbeides 
av Kirkerådet i samråd med KA og Norges kirkevergelag.  

- Framtidig kompensasjon for reiser utført av Kirkerådets medlemmer og 
sekretariat settes i det samme klima- og miljøfondet. 

Enstemmig vedtatt. 


