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Kirkerådets oppfølging av Kirkemøtets vedtak 2018-
2021 
 
 

Sammendrag 
Kirkemøtet har i perioden 2018-2021 behandlet til sammen 82 saker. Ikke alle 
trenger oppfølging av rådet i etterkant. Det gjelder saker som godkjenning av 
innkalling, Kontrollutvalgets rapport og valg. Vedlagt følger oversikt over hvordan 
Kirkerådet har fulgt opp de vedtak som krever oppfølging. De aller fleste sakene er 
fulgt opp og sluttført i tråd med vedtaket. Noen saker har vedtak som gjør det 
krevende å sluttføre en behandling og kvittere saken ut som fullført.  
 
 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 
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Saksorientering 
 

Bakgrunn 
Kontrollutvalget legger hvert år frem en rapport til Kirkemøtet om hvordan de mener 
Kirkerådet har fulgt opp vedtakene fra Kirkemøtet.  
Kirkerådet fikk for første gang i marsmøtet i 2020 og 2021 en oversikt over hvordan 
sakene fra de siste fire Kirkemøtene er fulgt opp. Her legges det frem en rullert 
oversikt over de siste fire årene (2018-2021). Sakene som tidligere er markert med 
fullført er kun oppdatert om det er kommet noe nytt i saken. Ellers er ny tekst 
markert i kursiv i oversikten. For årene 2018-2020 er endringer merket med kursiv i 
statusfeltet. 
 
Det er arbeidet med en metodikk som kan bidra til at saker kan betraktes som 
fullført etter en tid. Det er i dag saker fra mange år tilbake som det fortsatt er 
vanskelig å si om er fullført eller ikke. Da oppstår en situasjon der KM-saker legger 
seg oppå alle tidligere saker og totalen blir uhåndterlig. Hovedregelen bør være at det 
er mulig for Kirkerådet å kvittere ut en KM-sak som ferdig fulgt opp etter en tid. For 
å kunne rapportere på en god måte er oppfølging av planer som er lagt frem for 
Kirkerådet fra og med 2021 fremmet med en treårig handlingsplan. Når denne er 
vedtatt av Kirkerådet settes status i denne oversikten til i henhold til plan. Kirkerådet 
vil få rapportering på status for arbeidet etter tre år. Kirkerådet vil da kunne vurdere 
hvordan saken skal følges opp videre, og eventuelt kvittere den ut da. 

 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Denne saken har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser. Oppfølging 
av sakene ligger under den enkelte sak. 
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