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Digitaliseringsstyrets sammensetning, valgmåte og 
oppnevning 
 
 

Sammendrag 
Digitaliseringsstyret er Den norske kirkes øverste organ for styring av digitalisering 
og skal sørge for at målene i digitaliseringsstrategien blir nådd. Styret er p.t. 
selvoppnevnt, og ønsker nå en bedre forankring av sammensetning, valgmåte og 
oppnevning gjennom vedtak i Kirkerådet. Det er gjennomført en styreevaluering med 
sittende digitaliseringsstyre og ekstern prosessveileder. Denne saken følger opp de 
forslag til endringer i oppnevning og representasjon som har kommet frem gjennom 
den prosessen. 
 
 
 

Forslag til vedtak 
1. Kirkerådet vedtar følgende sammensetning av digitaliseringsstyret: 

a) Fem kirkeverger med tre vararepresentanter, valgt av kirkevergene i eget 
valg 

b) En fra Kirkerådet, med vara, valgt av Kirkerådet 
c) En fra Bispedømmeråd med vara 
d) En fra KA med vara, valgt av KA 

2. Kirkerådet oppnevner kirkerådets direktør som representant for Kirkerådet i 
digitaliseringsstyret. Assisterende direktør oppnevnes som vara 

3. En stiftsdirektør er representant for bispedømmeråd i digitaliseringsstyret. En 
annen stiftsdirektør er vara. Stiftsdirektørene oppnevner selv sin representant 
og vara. 

4. Kirkerådet ber om å få referatene fra digitaliseringsstyrets møter til 
orientering i Kirkerådet. 
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Saksorientering 
 

Bakgrunn 
Digitaliseringsstyret er Den norske kirkes øverste organ for styring av digitalisering i 
tråd med styringsmodellen for digitalisering som bygger på et felles og forpliktende 
samarbeid mellom fellesrådene og Kirkerådet. Styret skal sørge for at målene i 
digitaliseringsstrategien blir nådd og en organisering som muliggjør dette. Styret har 
opprettet sikkerhetsutvalget for personvern og informasjonssikkerhet, 
porteføljerådet og fem områdegrupper. Digitaliseringsstyret består i dag av 
Kirkerådets direktør, kirkevergene i de fire største fellesrådene (G4), leder i G21 og 
en representant utpekt av Norges kirkevergelag (NKVL). Styret er p.t. selvoppnevnt 
og ønsker nå en bedre forankring av sammensetning, valgmåte og oppnevning 
gjennom vedtak i Kirkerådet. 
 
Etter styrets ønske har Rambøll gjennomført en styreevaluering. Styret har også 
nedsatt en arbeidsgruppe som har utarbeidet et forslag for veien videre. 
Digitaliseringsstyret har støttet arbeidsgruppens forslag og bedt om at Kirkerådet 
behandler denne saken. 
 
 

Styresammensetning 
Digitaliseringsstyret foreslår følgende sammensetning: 
Antall Fra Hvorfor 
5 Kirkeverger Representere brukerne på lokalt nivå 
1 Kirkerådet Motor i digitaliseringsarbeidet i hele Den norske 

kirke, finansieringskilde og representere brukerne i 
rettssubjektet 

1 Bispedømmeråd Representere brukerne på regionalt nivå, dialog med 
kirkevergene i sitt bispedømme 

1 KA Sentral aktør i digitaliseringsarbeidet, samle inn 
penger fra fellesrådene for å finansiere 
digitaliseringsarbeidet 

 
Digitaliseringsstyret har vurdert om det burde være fire eller fem kirkeverger i styret. 
Styret har landet på at fem kirkeverger er mest hensiktsmessig fordi det dermed blir 
en bedre representasjon og antakelig enklere å gjennomføre et valg som sørger for 
ønsket representativ sammensetning av kirkeverger i styret. 
 
Digitaliseringsstyret anser det som vesentlig at styret har bred representasjon av 
kirkeverger som er de lokale virksomhetslederne og beslutningstakere ved valg av 
digitale løsninger i fellesrådene. Øvrige medlemmer i digitaliseringsstyret er også 
daglige ledere/virksomhetsledere. Det har vært viktig med et slikt felles fokus for alle 
medlemmene i digitaliseringsstyret. Derfor er det heller ikke folkevalgte i styret. 
Digitaliseringsarbeidet må forankres i flere ulike kirkelige organer med sine valgte 
råd som styrer, og arbeidet må derfor forankres i de respektive rådene avhengig av 
hva saken gjelder. 
 
 

Valgmåte og oppnevning 
Digitaliseringsstyret foreslår følgende valgmåte/oppnevning: Det gjennomføres et 
valg av de fem kirkevergene. Alle kirkeverger kan nominere og stemme på 
kandidater. KA bistår med den praktiske gjennomføringen av valget. Styret i 

https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/digitalisering/styringsmodell%20for%20digitalisering%20i%20den%20norske%20kirke%20pr%2018.06.2021.pdf
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/digitalisering/digitaliseringsstrategi%20for%20den%20norske%20kirke.pdf
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Kirkevergelaget utgjør en nominasjonskomité. Valget må gjennomføres slik at 
kirkevergene i styret er representativt sammensatt med god bredde i geografi, kjønn 
og fellesrådets størrelse. Valget må gjennomføres slik at kirkevergene opplever at de 
har mulighet til å påvirke hvordan styret er sammensatt. 
 
Kirkerådet oppnevner representantene fra Kirkerådet og stiftsdirektørene oppnevner 
representantene fra Bispedømmerådene. 
 
Styret velges for tre år av gangen. Det er ønskelig at styret innehar kompetanse 
og/eller erfaring med digitalisering. Det er en fordel med kontinuitet blant 
styremedlemmene. Det velges tre vararepresentanter for fellesrådenes 
representanter og en vara for hver av de andre medlemmene i styret. 
 
 

Fremdrift 
Det er ønskelig å vedta ny styresammensetning før sommeren 2022, men ikke 
nødvendigvis gjennomføre valg av nytt styre før sommeren. KA har sagt seg villige til 
å bistå med den praktiske gjennomføringen av valget. Styret i kirkevergelaget har 
vedtatt at de kan påta seg rollen som nominasjonskomité. 
 
 

Informasjon til Kirkerådet 
Digitaliseringsstyret ønsker å styrke kommunikasjonen om arbeidet og vil publisere 
referater fra møtene på kirkens nettsider. For at også Kirkerådet skal holdes 
oppdatert er det foreslått at rådet får referatene fra digitaliseringsstyrets møter til 
orientering. 
 
 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Saken innebærer ingen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser. 
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