
K R 32.1/ 22

Kirkerådets oppfølging av Kirkemøtets vedtak i 2018-2021

2018 Statu s
K M 0 5/18 Or dn in g for u tpek in g av bi sk op
Biskopene er fra 1.1.2017 ti lsatt i Den norske kirke. KM 2016
(KM8/16) ba Kirkerådet utrede ordning for ti lsetting av biskoper.
Denne ble vedtatt i denne saken. Det ble deleger t ti l Kirkerådet å
fastsette ikrafttredelse. Sak KR 33/18 vedtok ikrafttredelse straks
(møte 6.-8. juni 2018).

Fu l l før t

K M 0 6 /18 K i r k eval gr egl en e
Kirkemøtet vedtok nye regler for kirkevalget 2019. Disse ble brukt
under Kirkevalget i 2019.

Fu l l før t

K M 0 7/18 Vi sjon sdokum en t 2019-20 21
Kyrk jemøtet vedtok visjonsdokument for Den norske kyrk ja i
perioden 2019-2021 M eir himmel på jor d. Kyrk jemøtet ber dei
sentral -kyrk jelege råda og bispedømmeråda om å følgje opp
visjonen og dei strategiske måla i planane sine og i rappor tering.

Fu l l før t

K M 0 8 /18 Or dn in g for sam i sk k i r k el i g val gm øte
Kirkemøtet vedtok regler for samisk kirkelig valgmøte fra
Kirkevalget 2019. Samisk kirkelig valgmøte ble avholdt i Tromsø
april -19 for å nominere kandidater til Samisk kirkeråd 2020-2023
og valgte samisk representant i bispedømmerådene i Nord- og Sør-
Hålogaland bispedømmer.

Fu l l før t

K M 0 9 /18 En dr i n g i for sk r i f t om Dn k s m edl em sr egi ster
Kirkemøtet fastsatte ny forskri ft om Den norske kirkes
medlemsregister.
Kirkemøtet ba Kirkerådet avklare nærmere i hvilken utstrekning
menighetene har anledning ti l å lagre personopplysninger etter
personopplysningsloven. For å følge opp dette har Kirkerådet ansatt
personvernombud for Den norske kirke.

Fu l l før t

K M 10 /18 For sl ag ti l n y tr ossam funn sl ov – u t tal el se fr a
K M
Kirkemøtet vedtok uttalelse. Denne ble oversendt
Kul turdepar tementet, dater t 9. mai 2018.

Fu l l før t

K M 11/18 Rappor t og vei val g for Dn k s k un st- og
k u l tu r satsin g
Vedtaket inneholder 14 ulike punkter om kunst og kul tur som
integrer t del av kirkens forkynnelse, trospraksis og tilbedelse,
integrering i planverk, faglig arbeid innen teologi og kunst,

Fu l l før t
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kompetanseutvikling og rekruttering, stipendordning, åpne kirker, 
satsing på samisk kirkemusikk og kirkekunst mm.  
Status for oppfølging kommer i sak KR 33/21 i marsmøtet. 
 
Videre oppfølging ble vedtatt i KR 33/21. 
 
KM 12/18 Endring i regler gitt av Kirkemøtet 
Endring i regler for vedtaksførhet for bispedømmerådene, endringer 
i tjenesteordning for biskoper, endring i regler for behandling av 
liturgisaker. Oppdatert på kirken.no 
 

Fullført 

KM 13/18 Framtidig organisering av KUN 
Kirkemøtet ga Kirkerådet fullmakt til å virksomhetsoverdra KUN til 
VID vitenskapelige høgskole. KUN ble overført pr 1.9.2018 (KR 
40/18). 
 

Fullført 

KM 14/18 KMs fordeling av midler for 2019 og orientering 
om budsjett 2018 
Kirkemøtet tok til orientering KRs initiativ til at det igangsettes en 
evaluering av KIFO i samarbeid med KIFOs styre og 
hovedsamarbeidsparter som grunnlag for å vurdere utviklingen av 
grunntilskudd til KIFO.  
Evaluering er mottatt. Kirkerådet vedtok ny FOUI strategi i sak KR 
45/20 og FOUI organisering i sak KR 55/20.  
Kirkerådet vedtok i KR 55/20 punkt 3: 

Som ledd i dette arbeidet ber Kirkerådet direktøren innlede en 
dialog med styret i KIFO om på hvilke premisser et samarbeid 
med KIFO eventuelt kan inngå i organiseringen av Den norske 
kirkes FOUI-strategi. På grunnlag av denne dialogen vil KR 
vurdere størrelse og innretning av eventuelle fremtidige tilskudd 
til KIFO. For 2021 bevilges et tilskudd på samme nivå som i 
2020. 
 

Avtale signert med KIFO desember 2021. 
 

Fullført 

KM 15/18 Kirkerådets sammensetning 
Kirkemøtet vedtok nye regler for sammensetningen av Kirkerådet. 
Kirkerådet ble bedt om å fremme nye valgregler i tråd med disse 
reglene for KM 2019. Det ble gjort i sak KM 5/19. 
 

Fullført 

KM 16/18 Kontrollutvalgets innstilling til KM vedrørende 
forvaltningsrevisjon, budsjett mm 
Ikke noe spesielt å følge opp. 
 

Fullført 

KM 17/18 Uttalelse «Vis gjestfrihet 
Uttalelsen ble distribuert i vanlige kanaler etter Kirkemøtet. Den 
gikk ut til NTBs nyhetsnettverk, til kirkens egne nyhetsabonnenter 
og ble lagt i kirkens presserom, pluss at den lå på kirken.no. 
 

Fullført 
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2019 Status 
KM 3/19 Val og oppnevningar 
Det eneste valget som trenger oppfølging etter Kirkemøtet er KM 
3.5/19 Val av nominasjonskomité for KM 2020-2024. Brev til 
komiteen sendt i april 2019. Nominasjonskomiteen har startet sitt 
arbeid og vil legge frem for Kirkemøtet 2020 sine forslag til valg. 
 

Fullført 

KM 5/19 Justering av ordning for hovedgudstjenesten 
og alminnelige bestemmelser 
Den justerte liturgien med vedtatte bønner ligger på kirken.no og 
det arbeides med å gi ut nye liturgiske bøker. Disse er ventet ca 1. 
mai 2020. Kirkerådet vedtok i sak KR 39/19 at justert ordning for 
hovedgudstjenesten skal være innført i alle menigheter innen 1. 
søndag i advent 2020. Denne fristen er utsatt til 1.pinsedag 2021 på 
grunn av koronapandemien.  
 
Nye liturgiske bøker er utgitt. 
 

Fullført 

KM 6/19 Kirkeordning for Den norske kirke 
Kirkeordningen ble vedtatt med forbehold om at kirkeloven 
oppheves og erstattes med ny trossamfunnslov der Kirkemøtet gis 
hjemmel til å treffe slike vedtak. Ny trossamfunnslov trådte i kraft 
1.1.2021. 
 
Kirkemøtet ba også Kirkerådet om så snart som mulig i kommende 
kirkemøteperiode å fremme forslag om fremtidig 
arbeidsgiverorganisering og øvrige kirkeordning (punkt 5). Et utvalg 
legger frem forslag innen 1. mars 2021 (Jf KR 50/20). På grunn av 
koronapandemien er arbeidet litt forsinket. Saken blir behandlet av 
KR i mars og juni 2021 med sikte på høring og fremmet til 
Kirkemøtet i 2022 for prinsippvedtak. 
 
I vedtakspunkt 6 og 7 ba Kirkemøtet Kirkerådet om å forberede 
saker om nytt regelverk for Mellomkirkelig råd og regler verk for 
ungdomsdemokrati. Kirkemøtet 2020 vedtok nytt regelverk for 
Mellomkirkelig råd og for regelverk for ungdomsdemokrati. 
 

Fullført  
 
 
 
 
I henhold 
til plan 
 
 
 
 
 
 
 
Fullført 
 

KM 7/19 Regler for valg av Kirkeråd 
Kirkerådet vedtok i sak KR 41/19 delt ikrafttredelse av regler for valg 
av Kirkeråd. Forskriften trer i kraft 1. juli 2019 med unntak av §1-1, 
som trer i kraft 27. april 2020. Kunngjort 5.4.2019 
 

Fullført 

KM 8/19 Endring av Kirkemøtets budsjett reglement 
Reglementet trer i kraft fra 2020. Det er tatt hensyn til dette i 
budsjettbehandlingen for året 2020.  
Det er arbeidet med å øke sammenhengen mellom visjon/strategi, 
plan, budsjett og regnskap. Gjennom det vil Kirkemøtets rolle i 
godkjenning av regnskap og budsjett bli styrket. Det er også utviklet 
langtidsbudsjett som vil være med på å styrke Kirkemøtets rolle. 
Oppdatert budsjettreglement ligger på kirken.no under lovsamling. 

Fullført 
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KM 9/19 Forslag til nye fordelingsnøkler mellom 
bispedømmerådene for tilskudd til prestetjeneste 
De vedtatte fordelingsnøkler ligger i budsjett 2020 med halv 
virkning og vil få full virkning fra 2021 slik Kirkemøtet vedtok. Det 
skal evalueres innen 5 år etter full innføring. Fordi 
økonomiavdelingen ser flere utilsiktede virkninger, er saken allerede 
nå sendt på høring.  
 
Sak om fordelingsnøkler for spesialprester og storbysatsing fremmes 
for Kirkemøtet 2021. 
 

 
Fullført 
 
 
 
 
 
Ikke 
levert. 
Planlegges 
til KM 23 

KM 10/19 Endringer i regelverk vedtatt av Kirkemøtet 
Endringen i forskrift om ordning for døvemenigheter og døveprest 
tjenesten, Skriftemål – Alminnelige bestemmelser, forskrift om 
kvalifikasjonskrav for tilsetting av prest, regler for valg av 
menighetsråd, bispedømmeråd og kirkemøtet (kirkevalgreglene), og 
reglene for bispedømmerådets virksomhet er implementert i 
gjeldende regelverk. Kunngjort 3. mai 2019. 
Regler for ordning for valgmenigheter kan ikke tre i kraft før 
kirkeloven er opphevet. Kirkerådet vedtok i sak 81/20 ikrafttredelse. 
 

Fullført 
 

KM 11/19 Melding om kontrollutvalgets arbeid  
Kirkemøtet vedtok at Kontrollutvalgets forvaltningsrevisjon i 2019 
skulle være helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i rettssubjektet Den 
norske kirke. Denne er gjennomført i løpet av 2019. 
 

Fullført 

KM 12/19 Kirkemøtets fordeling av midler 2020 og 
orientering av budsjett for 2019 
Kirkemøtets fordeling av midler er lagt til grunn for budsjett 2020.  
Kirkemøtet vedtok også: Kirkens møte med mennesker i alle 
livssituasjoner er avhengig av ansatte og frivillige. Kirkemøtet ber 
Kirkerådet vurdere hvordan frivilligheten kan styrkes. (punkt 3). 
Kirkerådet vedtok i KR 18/21 Frivillighet i Den norske kirke og KR 
19/21 Handlingsplan frivillighet 2021-2023. 
 

Fullført 

KM 13/19 Nytt personalreglement for Den norske kirke 
Personalreglementets § 29 fastsetter at Kirkerådet bestemmer dato 
for ikrafttredelse av reglementet. Kirkerådet vedtok i sak KR 41/19 
at reglementet trer i kraft 1. juli 2019. 
 

Fullført 

KM 14/19 Strategiplan for samisk kirkeliv  
Planen er blant annet fulgt opp gjennom: 

- Ressursmateriell med samiske ord og utrykk som menigheter 
kan bruke i forbindelse med trosopplæring og feiring av 6. 
februar. 

- Bidra til å øke tilgangen på salmer på samisk, mer konkret er 
det samarbeid med Svenska kyrkan om utgivelse av 
sørsamisk salmebok. 

- Støtte til Bibelselskapets oversettelse av sør- og lulesamiske 
bibler.  

Fullført 
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- Det er startet innlesing av lydbok av Bibbal 2019(Nordsamisk 
bibel) sammen med Bibelselskapet og KABB.  

- Tatt opp med utdanningsinstitusjonene om å lære studentene 
om samisk språk og kultur 

- Ny 4 årsbok på nordsamisk 
- Arbeidet med økt bruk av samisk på kirken.no 
- Økning i bruk av samisk i gudstjeneste, se KR 52.6/20 

 
Kirkerådet vedtok i mai 2021 3-årig handlingsplan (KR 53/21). Det 
vil bli rapportert status til Kirkerådet i 2024. 
 
KM 15/19 Endringer i Kirkemøtets forretningsorden 
De vedtatte endringer i Kirkemøtets forretningsorden er 
implementert og vil gjelde fra Kirkemøtet 2020. Kirkemøtet 
behandlet i 2020 (KM 13/20) sak om åpne og lukkede komitemøter. 
Kirkemøtet vedtok ar de fortsatt skal være lukket.  
Kirkerådet fulgte opp § 5-5 angående besøk i komiteer i forbindelse 
med forberedelse av Kirkemøtet, og vedtok frist for å melde seg til 
komitebesøk (KR 06/20 punkt 4). 
 

Fullført 

KM 16/19 Uttalelse «Kirka støtter klimastreikende 
ungdom» 
Uttalelsen ble distribuert i vanlige kanaler etter Kirkemøtet, 3. april 
2019. Den gikk ut til NTBs nyhetsnettverk, til kirkens egne 
nyhetsabonnenter og ble lagt i kirkens presserom, pluss at den lå på 
kirken.no. 
 

Fullført 

2020 Status 
KM 04/20 Regler for Mellomkirkelig råd og tilhørende 
endringer i annet regelverk 
Kirkemøtet gjorde valg til rådet etter at de vedtok nye regler for valg. 
I sak KR 22/21 vedtok Kirkerådet nærmere regler for valg av 
representanten fra misjonsorganisasjonene til Mellomkirkelig råd. 
 

Fullført 

KM 05/20 Konfirmasjonstidens gudstjenester 
Kirkemøtet sendte saken tilbake til Kirkerådet og ba de vurdere 
enkelte endringer. Saken fremmes for Kirkemøtet 2021 etter at 
Bispemøtet også har vurdert forslag til endringer. 
 
Saken ble fremmet for Kirkemøtet og vedtatt i 2021 (KM 23/21). 
 

Fullført 

KM 06/20 Kontrollutvalgets melding til Kirkemøtet 
Det er to av vedtakspunktene som trenger oppfølging: 
2. Kirkemøtet ber kontrollutvalget følge opp at Kirkerådet 
implementerer forbedret intern kontroll for HMS.  
3. Kirkemøtet slutter seg til kontrollutvalgets forslag til 
forvaltningsrevisjon for 2020 som har tema «Etterlevelse av 
utvalgte lover og regler». 
Oppfølging: 

 
 
Fullført 
 
Fullført 
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Punkt 2. Etter fremlegging av rapporten i januar 2020 ble det satt 
ned arbeidsgrupper for å jobbe med oppfølging av gitte 
anbefalinger. Det er foretatt en omfattende oppfølging og resultatet 
av dette arbeidet skal legges frem for kontrollutvalget til orientering 
i løpet av våren 2021.  
Punkt 3. Forvaltningsrevisjon av personvern og 
informasjonssikkerhet ble gjennomført høsten 2020 og rapportert 
til kontrollutvalget i januarmøtet 2021.  
 
KM 07/20 Kirkemøtets fordeling av midler for 2021 og 
orientering om budsjett for 2020 
Kirkemøtet tok budsjett 2020 til orientering og vedtok for 2021 å 
beholde en lik fordeling mellom drift og tilskudd som i 2019. 
Vedtaket er fulgt opp i Budsjett for 2021 (KR 91/20). 
 

Fullført 

KM o8/20 Endringer i Kirkeordningen og delegasjoner til 
Kirkerådet 
Kirkeordningen er oppdatert på Lovdata i tråd med Kirkemøtets 
vedtak. 
 

Fullført 

KM 09/20 Regler for ungdomsdemokrati i Den norske 
kirke 
Reglene for ungdomsdemokrati er oppdatert i Lovdata i tråd med 
Kirkemøtets vedtak.  
 

Fullført 

KM 10/20 Strategiplan 2022-2025 – introduksjon 
Det er arbeidet videre med strategiplanen ut fra samtalen på 
Kirkemøtet. Strategiplanen er planlagt fremmet for Kirkemøtet 2021 
for vedtak. 
 
Strategiplan fremmet for og vedtatt på Kirkemøtet 2021 (KM 
22/21). 
 

Fullført 

KM  11/20 Pensjonsleverandør frå 2021 for tilsette i Den 
norske kyrkja (rettssubjektet) 
Kirkemøtet ga Kirkerådet fullmakt til å følge opp saken og velge 
pensjonsleverandør. 
Kirkerådet jobber med en rekke spørsmål vedr pensjon, hvorav 
kartlegging av fordeler med ulike pensjonsleverandører er ett av 
spørsmålene. Vi har medlemskap i SPK ut 2022. 
 

I arbeid 

KM 12/20 Endringer i regler for Den norske kirkes 
kontrollutvalg 
Valget av nytt kontrollutvalg ble valgt etter de nye reglene. Regler 
for Den norske kirkes kontrollutvalg er oppdatert på kirken.no i tråd 
med Kirkemøtets vedtak. 
 

Fullført 

KM 13/20 Komitémøte i Kyrkjemøtet (Kirkemøtets 
forretningsorden)  
Kirkemøtet vedtok å ikke gjøre endring i Kirkemøtets 
forretningsorden. 

Fullført 
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KM 14/20 Støtte til nomineringsgrupper som har 
medlemmer i Kirkemøtet 
Saken ble trukket. Saken fremmes på nytt på Kirkemøtet i 2021 (jf 
KR 82/20). 
 
Saken ble fremmet og regler vedtatt på Kirkemøtet 2021 (jf KM 
18/21). 
 

Fullført 

KM 15/20 Forskrifter for regler for valg av Kirkerådet 
(varamedlemmer for prester) 
Fra ny trossamfunnslov trådte i kraft 1.1.2021 trådte nye regler for 
valg av varamedlemmer for prester til Kirkerådet i kraft. Det er ikke 
lenger personlige varaer for prester. Valget på Kirkemøtet tok høyde 
for endringen. Lovdata er oppdatert i tråd med vedtaket. 
 

Fullført 

KM 16/20 Endring av Kirkemøtets budsjettreglement 
Kirkemøtet vedtok noen endringer i Kirkemøtets budsjettreglement. 
Budsjettreglementet er oppdatert på kirken.no (Kirkemøtets 
budsjettreglement fra 2021). 
 

Fullført 

KM 17/20 Endring i Kirkemøtets forretningsorden og 
forslag til behandlingsform for Kirkemøtet 2020 
Kirkemøtets forretningsorden er på kirken.no oppdatert i tråd med 
Kirkemøtets vedtak. 
 

Fullført 

KM 18/20 Revisjon av Plan for diakoni i Den norske kirke 
– delegasjon av myndighet til Kirkerådet 
Kirkemøtet bemyndiget Kirkerådet i etterkant å godkjenne plan for 
diakoni. Ikke noe mer å følge opp. 
 

Fullført 

10. mars 2021 Status 
KM 01/21 Godkjenning av særskilt behandling med skriftlig 
saksbehandling etter Kirkemøtets forretningsorden § 4-1 femte ledd 
 

Kirkemøtet godkjente å behandle sak KM 02/22 og KM 03/22 ved 
skriftlig saksbehandling. 
 

Fullført 

KM 02/21 Mindre endring av kirkeordningen § 13 (fjernmøte i 
menighetsmøte) 
 
På grunn av koronasituasjonen er det behov for å åpne for fjernmøte 
i særskilte tilfeller også for menighetsmøtet. 
 
Kirkeordningen er oppdatert på Lovdata. 
 

Fullført 

KM 03/21 endringer i reglene om formene for menighetsmøtets 
virksomhet 
 

Fullført 
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Endring i § 1 0g 5 i forskrift om regler om formene for 
menighetsmøtets virksomhet i tråd med vedtaket i  
KM 02/21.  
 
Forskriften er oppdatert på Lovdata. 
 

11.-16. november 2021 Status 
KM 04/21 Godkjenning av innkalling og saksliste - konstituering Ingen 

oppfølging 
KM 05/21 Rapport fra Den norske kirkes kontrollutvalg Ingen 

oppfølging 
KM 06/21 Valg 

1. Valg av dirigentskap for møtet 

2. Valg av tellekorps 

3. Supplerende fordeling av medlemmer på 

Kirkemøtets komiteer 

 

Ingen 
oppfølging 

KM 07/21 Orienteringssaker 

1. Årsrapport for Den norske kirke 2019 og 2020 

2. Årsrapport Bispemøtet 2019 og 2020 

3. Protokoll fra UKM 2019 og 2020 

4. Årsmelding fra Døvekirken 2019 og 2020 

5. Årsmelding fra Sjømannskirken/Norsk kirke i 

utlandet 2019 og 2020 

Ingen 
oppfølging 

KM 08/21 Kirkemøtets fordeling av midler 2022 og budsjett 2021 
 
Kirkemøtets vedtak lå til grunn for Kirkerådets fordeling av 
budsjett 2022 i sak KR 111/21. 
 

Fullført 

KM 09/21 Den norske kirkes globale oppdrag 

Saken følges opp gjennom: 

 Handlingsplan 2022-2024, vedtatt av Kirkerådet i sak KR 
08/22 

 Arbeid i SMM-rådet med grunnlagsdokumenter og planer 
for SMM 

 Samarbeidsavtalen med Kirkens Nødhjelp 

 Egne saker til MKR og KM i forbindelse med de økumeniske 
generalforsamlingene 

 

I henhold 
til plan 

KM 10/21 Kirkevalget – overordnede problemstillinger 

Kirkemøtets vedtak og føringer innarbeides i det videre arbeidet 
med regler for Kirkevalget i 2023.  
 

I henhold 
til plan 
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Kirkerådet behandlet forslag til høringer om kirkelige valgregler 
og tilhørende endringer kirkeordningen i februar 2022 (KR14/22) 
og vedtok å sende på høring med høringsfrist 20. april 2022. 
 

KM 11/21 Endringer i kirkeordningen og enkelte andre regelverk 

 Lovdata er oppdatert etter Kirkemøtets vedtak i  

Kirkeordning for Den norske kirke.  

 Forskrift om innmelding og utmelding av Den norske kirke 
og reglement for Bispemøtet er opphevet. 

 Regler for innmelding og utmelding av Den norske kirke er 
lagt ut i lovsamlingen på kirken.no. 

 Regler for bruk av liturgiske klær er oppdatert i 
lovsamlingen på kirken.no 

 

Fullført 

KM 12/21 Helhetlig menighetsplan 

Etter planen skal de første pilotmenigheter ta dette i bruk ca 1. 
mars 2022 (inkluderer både verktøy og metode). 
 

I henhold 
til plan 

KM 13/21 Kontrollutvalgets melding til Kirkemøtet 

Kontrollutvalget følger opp at Kirkerådet implementerer forbedret 
intern kontroll for personvern og informasjonssikkerhet 
(Etterlevelse av personvern og informasjonssikkerhet i 
bispedømmene) slik Kirkemøtet vedtok. 
 

I henhold 
til plan 

KM 14/21 Endringer i kirkeordningens bestemmelser om kirkebygg 
m.m.  
 
Endringer i Kirkeordningens §§ 20 og 23 er oppdatert i Lovdata 
Kirkemøtets vedtak om forskrift om regler om liturgisk inventar og 
utstyr er oppdatert på Lovdata. 
 

Fullført 

KM 15/21 Mer himmel på en truet jord – kirkens arbeid med klima 
og miljø 
 
Saken følges opp gjennom: 
Kirkerådet vedtok handlingsplan på feltet for 2022-2024 på sitt 
møte i februar 2022 (KR 09/21). Etter tre år vil Kirkerådet få 
rapportering på gjennomføringen av tiltakene 

I henhold 
til plan 

KM 16/21 Fjernmøter og skriftlig saksbehandling i kirkelige 
rådsorganer 
 

Fullført 
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 Forskrift om regler om formene for menighetsrådets og 
kirkelig fellesråds virksomhet er oppdatert på Lovdata 

 Forskrift om regler om formene for bispedømmerådets 
virksomhet er oppdatert på Lovdata 

 Forskrift om regler for Kirkerådets virksomhet er oppdatert 
på Lovdata 

 
KM 17/21 Rekrutteringsstrategi for Den norske kirke 

KR vedtok i sak KR 105/21 Rekrutteringsstrategi for Den norsk 
kirke - handlingsplan for Kirkerådet 2022-2024. Etter tre år vil 
Kirkerådet få rapportering på gjennomføringen av tiltakene. 
 

I henhold 
til plan 

KM 18/21 Støtte til nomineringsgrupper som har medlemmer i 
Kirkemøtet 
 
Saken følges opp gjennom: 
Det arbeides med å utarbeide retningslinjer. Det antas at 
retningslinjer er klar til å sende de støtteberettigede innen 1. mars. 
Da vil støtteberettigede grupper kunne søke støtte. 
 

I henhold 
til plan 

KM 19/21 Tilkjenning av medlemskap 

Det fremmes en sak til Kirkerådet i mars -22 med iverksetting av 
vedtaket fra Kirkemøtet. 
 

I henhold 
til plan 

KM 20/21 Det kirkelige regelverket – forankring og fornyelse etter 
kirkelovens opphevelse 
 

 Forskrift om bruk av kirkene er oppdatert i Lovdata 

 Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister er 
oppdatert i Lovdata 

 Forskrift om regler for Den norske kirkes klagenemnd er 
oppdatert på Lovdata 

 Forskrift om ordning for døvemenigheter og 
døvepresttjenesten er oppdatert på Lovdata 

 Forskrift om ordning for Saemien Åålmege er oppdatert på 
Lovdata 

 Forskrift om regler for Samisk kirkeråd er oppdatert på 
Lovdata 

 Forskrift om regler om formene for menighetsmøtets 
virksomhet er oppdatert på Lovdata 

 Forskrift om valg av kirkelig fellesråd er oppdatert på 
Lovdata 

 Forskrift om valg av Kirkerådet er oppdatert på Lovdata 
 

 Regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskop er 
oppdatert i Kirkerådets lovsamling (opphevet i Lovdata) 

Fullført 
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 Reglement for Bispemøtets behandling av læreklager er 
oppdatert i Kirkerådets lovsamling (opphevet i lovdata) 

 Retningslinjer for kateketens og diakonens gudstjenstlige 
funksjoner er oppdatert i Kirkerådets lovsamling (opphevet i 
Lovdata) 

 Tjenesteordning for biskoper er oppdatert i Kirkerådets 
lovsamling (opphevet i Lovdata) 

 Tjenesteordning for proster er oppdatert i Kirkerådets 
lovsamling (opphevet i Lovdata) 

 Tjenesteordning for fengselsprester er oppdatert i 
Kirkerådets lovsamling (opphevet i Lovdata) 

 

 Forskrift om autorisasjon av prester i henhold til avtalen om 
Det europeiske økonomiske samarbeidsavtalen (EØS-
avtalen) er opphevet i Lovdata. 

 Forskrift om autorisasjon av diakoner i henhold til avtalen 
om Det europeiske økonomiske samarbeidsavtalen (EØS-
avtalen) er opphevet i Lovdata. 

 Forskrifter om autorisasjon av kantorer i henhold til avtalen 
om Det europeiske økonomiske samarbeidsavtalen (EØS-
avtalen) er opphevet i Lovdata.  

 Forskrifter om autorisasjon av kateketer i henhold til 
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsavtalen 
(EØS-avtalen) er opphevet i Lovdata. 

 

KM 21/21 Kirkelig kulturarvstrategi 

Saken følges opp gjennom:  
Kirkerådet vedtok på sitt møte i desember 2021 (KR 108/21 
Kirkelig kulturarvstrategi – handlingsplan for Kirkerådet). Etter 
tre år vil Kirkerådet få rapportering på gjennomføringen av 
tiltakene. 
 

I henhold 
til plan 

KM 22/21 Strategi for Den norske kirke 
 
Saken følge sopp gjennom: 
Kirkerådet vedtok i desember Årsplan for de sentralkirkelige råd 
(KR 109/21) der en så langt det var mulig på den korte tiden det er 
fra Kirkemøtet til Kirkerådets vedtak har innarbeidet Kirkemøtets 
vedtak. Kirkemøtets vedtatte strategiplan vil bli innarbeidet i 
kommende årsplaner. Planen har gyldighet til 2029. 
 

I henhold 
til plan 

KM 23/21 Konfirmasjonstidens gudstjenester 

Saken følges opp gjennom: 
Den vedtatte liturgien er lagt ut på kirken.no 
(https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/for-medarbeidere/liturgier/  
Det er også satt i gang prosess for å trykke liturgien i begrenset 
opplag. 
 

I henhold 
til plan 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkirken.no%2Fnb-NO%2Fom-kirken%2Ffor-medarbeidere%2Fliturgier%2F&data=04%7C01%7Com269%40kirken.no%7C049b9268878a44a7d54308d9e0d4c6f3%7C512024a486854f03808614a61730e817%7C1%7C0%7C637788026729800448%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=JYSVmvkxBKlHhrGGEDvsp7HO3wSohgCjqPJDvQafib0%3D&reserved=0
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KM 24/21 Kvalifikasjonskrav for kirkelige stillinger 
 
Vedtak 1-5+ 8-12:  

 Tjenesteordning med kvalifikasjonskrav for 
menighetsprester er oppdatert i Kirkerådets lovsamling 
(Forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting som prest i 
Den norske kirke og tjenesteordning for menighetsprester er 
opphevet i Lovdata) 

 Tjenesteordning med kvalifikasjonskrav for kateketer er 
oppdatert i Kirkerådets lovsamling (Tjenesteordning og 
kvalifikasjonskrav for kateketer er opphevet i Lovdata) 

 Tjenesteordning med kvalifikasjonskrav for diakon er 
oppdatert i Kirkerådets lovsamling (Tjenesteordning og 
kvalifikasjonskrav for diakoner er opphevet i Lovdata) 

 Tjenesteordning med kvalifikasjonskrav for kantorer er 
oppdatert i Kirkerådets lovsamling (Tjenesteordning og 
kvalifikasjonskrav for kantorer er opphevet i Lovdata) 

 Regler om godkjenning av personer til prestestillinger på 
bakgrunn av særlige kvalifikasjoner er oppdatert i 
Kirkerådets lovsamling 

 

 

Fullført 

 

6. Kirkemøtet ber Kirkerådet styrke tilrettelegging for at personer 
over 35 år skal kvalifisere for vigsling til diakon, kantor, kateket og 
prest.  
 

 I 2021 ble ordningen med stipender forlenget for 

kvalifisering til kateket og menighetspedagog. 

 I 2021 ble det opprettet ordning med stipender for 

kvalifisering til diakon. 

 I 2021 ble det opprettet ordning med stipender for 

kvalifisering til kantor. 

 Gjennom ordningen «Prest under utdanning» fastsettes det 

en nasjonal ordning for hvilken studiepermisjon og 

eventuelle stipender man får når man er ansatt samtidig 

som man er i ferd med å kvalifisere seg til prest. 

 

I henhold 
til plan 

7. Kirkemøtet ber Kirkerådet utarbeide en ordning for prest under 
utdanning. 
 
Saken følges opp gjennom: 
Kirkerådets møte i februar (KR 16/22) vedtok høringsdokument. 
Det er lagt opp til å fremme for KM 2022 de regelendringer som er 
nødvendig. 
 

I henhold 
til plan 

13. Kirkemøtet ber om at Kirkemøtet i 2028 får en evaluering av 
ordningen med godkjenninger i evalueringsnemnda, på bakgrunn av 
erfaringene med nye utdanningstilbud og ordningen «prest under 
utdanning» 

I henhold 
til plan 



13 
 

 
Det blir sak i 2028 med evaluering av ordningen 
 
KM 25/21 Forholdet mellom Kirkerådets arbeidsgiverutvalg (AGU) 
og Kirkerådet 
 
Kirkerådet fastsatte mandat for Kirkerådets arbeidsutvalg på sitt 
møte i februar 2022 (KR 15/22). Dette trådte i kraft umiddelbart.  
 

Fullført 

KM 26/21 Endring i Kirkemøtets forretningsorden (retting av 
inkurie) 
 
Kirkemøtets forretningsorden § 1-4 ble vedtatt endret etter en 
inkurie. Kirkemøtets forretningsorden er oppdatert i Kirkerådets 
lovsamling. 
 

Fullført 

KM 27/21 Valg av ekstern revisor 
 
Kirkemøtet vedtok EY som ekstern revisor for Den norske kirke i 
2022 – 2023 med opsjon for 2024. Dette er fulgt opp i 
revisjonsarbeidet. 
 

Fullført 

KM 28/21 Ressursmodell for menighetsprestetjenesten 
 
Saken følges opp gjennom: 
Den nye fordelingsmodellen ble tatt i bruk ved tildeling av midler 
til bispedømmerådene i 2022. 
 

Fullført 

KM 29/21 Reglar for val av prest og lek kyrkjeleg tilsett til 
bispedømeråd og Kyrkjemøtet 
 
Lovdata er oppdatert med de nye reglene for valg av prest og lek 
kirkelig tilsatt medlem av bispedømmeråd og Kirkemøtet. 
 

Fullført 

KM 30/21 Særskilde preiketekstar 

Det fastsettes ikke særskilte prekentekster fra kirkeåret 2022-23 

Fullført 

KR 31/21 Uttalelse om Kirken som sivilsamfunnsaktør 
 
Uttalelsen er sendt Statsministerens kontor og Barne- og 
familiedepartementet 

Fullført 
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