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KR 22/22 Godkjenning av innkalling og 
saksliste 
Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.  

 

KR 23/22 Orienteringssaker 
KR 04.1/22  Muntlig orientering ved KR, MKR, SKR, BM og DnkU 

 

Kirkerådet ved direktør: 
• Kirkerådet, Bispemøtet og KA har organisert en gruppe som håndterer 

spørsmål knyttet til krigen i Ukraina. 

• Det er  tett kontakt med Kirkens Nødhjelp (KN), som er kirkens 
tilstedeværels i Ukraina. De er en del av oss som kirke, og det er gledelig å 
se hvor godt det kirkelige nettverket fungerer i forhold til krisehåndtering. 

• Fraskillingsprosjektets fase 2 i Opplysningsvesenets fond pågår, og det 
jobbes med forberedelse på kirkens side for å ta imot eiendommene. 
Kirkerådet får en sak i mai om opprettelse av kirkens eiendomsselskap. 
Departementet har fortsatt ikke avklart fremtidig eierskap for 
næringseiendommene fra fase 1.. 
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• Hovedtariffoppgjøret på KA-sektoren blir i oktober. Det ser ut som et 
krevende oppgjør i offentlig sektor, og det kan bli krevende også i kirken. 
Vi har påbegynt et godt arbeid med KA for å være best mulig rigget for 
oppgjøret. 

• En overordnet strategi for bruk av hjemmekontor i Den norske kirke er 
under partssammensatt utarbeiding i lys av ny forskrift om 
hjemmekontor. 

• I april arrangeres LHBT-symposium på Gardermoen. 

• Manglende digital tilrettelegging for blinde har blitt løftet, og 
administrasjonen har hatt møter med blinde og KABB for å drøfte 
utfordringer og løsninger. 

• Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport kommer i juni 2023, og det 
må gjøres forberedelser til å møte det som kommer frem om kirkens 
historie overfor samer og kvener. 

• To og to bispedømmer er inne til utviklingssamtaler som pågår nå, og 
oppsummering av disse kommer i mai. 

• Felles økonomienhet evaluerer samarbeidet med bispedømmene med 
utgangspunkt i årsresultatet for 2021. 

• Nye LPR- og reisebyråavtaler kan brukes både av rettssubjektet og 
fellesrådene. 

• Økt oppmerksomhet på cybersikkerhet etter økt trusselnivå knyttet til 
krigen i Ukraina. 

• Kirkevalget 2023 nærmer seg, og et tverrfaglig prosjekt er etablert for å 
håndtere dette. Blir også et kommunikasjonsopplegg knyttet til 
omdømmebygging som glir over i rekruttering til kirkevalg. 

• «Ventil» – samtaletilbud for unge voksne, er i sterk vekst, og bl.a. felles 
nettsider er på trappene. 

• Det forberedes en sak for Kirkemøtet 2023 i tilknytning til fremtidig 
behandling av fordelingsnøkkel for spesialprestetjenesten, som tar et litt 
bredere perspektiv på kirkens tilstedeværelse på institusjoner. 
 

Mellomkirkelig råd ved leder  
• Kirkenes verdensråds generalforsamling er i år, og kirken er godt 

representert. Neste år er Luthersk verdensforbunds generalforsamling, og 
oppnevninger dit kommer senere i år. 

• Rådet har påbegynt et arbeid med Kirkeuken for fred i Israel og Palestina 
som følges opp fremover. 

• Gjort nye oppnevninger til Komiteen for internasjonale spørsmål, Nådens 
fellesskap, m.m. 
 

Samisk kirkeråd ved leder 
• Samisk konfirmantleir har blitt gjennomført med samtidige satelitter 

fordelt mellom Hamarøy, Karasjok og Tromsø. Målet er å ha felles 
konfirmantleir igjen neste år. 
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• Rådets leder skal bidra med samiske perspektiver på kirkens programbolk 
under Broen til fremtiden, og vil også delta under LHBT-symposiet i april. 

• Samisk kirkeråd skal delta på KVs generalforsamling i Karlsruhe og på 
pre-assembly for urfolk. 

• Forsoningskonferansen avholdes 4.–5. mai med påmeldingsfrist 1. april. 

 
Den norske kirkes ungdomsutvalg ved leder  

• Har jobbet med spørsmål knyttet til komiteledelse på Ungdommens 
kirkemøte, både knyttet til saksbehandling, debatt, møteklima og 
samarbeidet med komitesekretærene. 

• Ungdomsrådene og organisasjonene er invitert til å gi innspill til UKM-
saken «Trosopplæring 2023» innen 15. mai. 

• Flere av ungdomstingene har hatt stort fokus på trosopplæring, og 
tematikken jobbes videre med. 

• Medlemsorganisasjonene i Samarbeidsrådet for barne- og 
ungdomsorganisasjoner (SBU) og Norges kristelige studentforbund 
inviteres til UKM. 

• Ungdommens kirkemøte har over flere år hatt veldig lange og krevende 
dager, men dette er noe som blir gradvis bedre. 

• 9. oktober blir det UKM-gudstjeneste i Hønefoss kirke. 

• Ungdomstingene blir gjennomført på normalt vis, blant annet sist helg da 
Nidaros ungdomsting tok over ungdomsutvalgets Instagram-konto. 

• Ungdomsutvalget har møte søndag og mandag, og skal sammen med 
Norges unge katolikker mfl. arrangere økumenisk ungdomssamling. 

 

Bispemøtet ved preses 
• Bispemøtet har arrangert Olavsstipendseminar om drop-in-dåp. 

• 21. april er det 50 år siden straffebudet om sex mellom menn ble opphevet. 
Bispemøtet samarbeider med LHBT-utvalget om oppfølging om dette, og 
flere biskoper deltar på symposiet i april. 

• Bispemøtet har drøftet spesialprestetjenesten med representanter for de 
fire tjenestene (fengselsprester, feltprester, sykehusprester, 
studentprester). 

• Har hatt møter med KUFO og Creo om å ta opp noen konkrete spørsmål 
rundt vigsling til tjeneste og tjenesteordningene. Innebærer også en 
drøfting om hvordan kirken forstår vigsling. Diakonforbundet skal også 
møtes. 

• Pågående arbeid med Olavsstipendet og hvordan en kan få bredere 
søknadstilfang på dette. 

• Mange deltakere på nylig gjennomført innføringskurs for nye proster, det 
første på to år. 

 
 
KR 23.1/22  Muntlig orientering fra KR, MKR, SKR, BM og DnkU 
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KR 23.2/22 Demokratiets grunnlag og folkevalgtes rolle i Den norske kirke 
KR 23.3/22 Årsrapport 2021 for internrevisjon i rettssubjektet Den norske kirke 
KR 23.4/22 Årsrapport 2021 fra de kirkelige dialogsentrene og Dialogforum 

Østfold 
KR 23.5/22 Retningslinjer for støtte til nomineringsgrupper og medlemmer i 

kirkemøtet 
KR 23.6/22 Klokkeringing søndag 13. mars 2022 for Ukraina 
KR 23.7/22 Årsrapport for personvernombudet 2021 
KR 23.8/22 Høringssvar – adgangen til å avholde fjernmøter og ta lyd- og 

bildeopptak av muntlige forklaringer i Utlendingsnemnda  
KR 23.9/22 Høringssvar - endringer i forskrift om vedtekter for Norsk 

kulturminnefond 
KR 23.10/22 Orientering om frivillighetens år 
KR 23.11/22 Den norske kirke som demokratisk folkekirke – rett til fri fra arbeid 

(brev til Barne- og familiedepartementet) 
KR 23.12/22 Rett til fri fra arbeid for utøvelse av demokratiske verv i Den norske 

kirke – foreløpig svar 

KR 04/22 Vedtak 

Kirkerådet tar sakene til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

KR 24/22 Referatsaker 
KR 24.1/22  Protokoll fra Samisk kirkeråd 31. januar 2022 
KR 24.2/22 Protokoll fra Internettvalgstyret 21. januar 2022 
KR 24.3/22 Protokoll fra Nemnd for gudstjenesteliv 6. desember 2021 
KR 24.4/22 Protokoll Den norske kirkes ungdomsutvalg (DnkU) 14. februar 
2022 
KR 24.5/22 Protokoll fra Kirkerådets arbeidsgiverutvalg (AGU) 3. mars 2022 
 

KR 05/22 Vedtak 
Kirkerådet tar referatsakene til orientering. 

Enstemmig vedtatt. 
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KR 25/22 Kirkelig organisering 

Sammendrag 

Formålet med behandlingen nå er å presentere resultatet av høringen av 
forslagene fra Müller-Nilssen-utvalget og å ta et første skritt fram mot et forslag 
til prinsippbeslutning om framtidig kirkelig organisering som kan behandles på 
Kirkemøtet i september 2022. I forslaget til vedtak i saken her er det derfor lagt 
opp til at Kirkerådet kan gi en overordnet ramme for en slik prinsippbeslutning, 
som så kan utvikles videre og konkretiseres fram mot Kirkerådets møte i slutten 
av mai. 

Utvalgets forslag om å opprette et obligatorisk prostifellesråd alle steder har ikke 
fått oppslutning i høringen, men det store flertallet i høringen mener at det er 
behov for en ny arbeidsgiverorganisering for å få samme arbeidsgiver for alle som 
arbeider lokalt i Den norske kirke. Det foreligger et omfattende høringsmateriale 
som gir viktige bidrag til det videre arbeidet med ny organisering av 
arbeidsgiveransvaret. De fire delutredningene inneholder også relevante 
vurderinger og forslag.  

Kirkerådet legger opp til å nærmere tegne ut og vurdere to modeller for 
organisering av arbeidsgiveransvaret – én modell med utgangspunkt i soknet 
som arbeidsgiver og én modell med utgangspunkt i rettssubjektet Den norske 
kirke som arbeidsgiver. Modellene vil ha hver sine styrker og svakheter, og de kan 
utformes for å bøte på det som vurderes som negative aspekter, og forsterke det 
som oppfattes som positive elementer. Formålet må, enten en starter med det ene 
eller andre rettslige utgangspunktet for arbeidsgiverorganisering, være å styrke 
virksomheten i soknene.  

Det er viktig å understreke at framdriftsplanen legger opp til at Kirkemøtet i 
2022 skal fatte en prinsippbeslutning, altså en beslutning på et overordnet nivå. 
En prinsippbeslutning bør som et minimum ta stilling til overordnet modell for 
arbeidsgiverorganisering. Ulike alternativer må detaljeres så langt det er 
nødvendig, men ikke lengre, for at Kirkemøtet skal kunne ta stilling.  

Kirkerådet redegjør i saken her for utvalgets forslag, høringsinstansenes innspill 
og delutredningenes behandling av en rekke andre temaer som angår framtidig 
organisering. Kirkemøtets prinsippbeslutning kan også berøre slike andre 
temaer, for eksempel daglig ledelse, prostens rolle, biskopens rolle, forholdet 
mellom menighetsrådet og kirkelig fellesråd, samisk kirkeliv, unge i kirken, 
bispedømmerådets sammensetning og valgordning, Kirkemøtets sammensetning 
og valgordning, og Kirkerådets sammensetning og valgordning. 

 

KR 25/22 Forslag til vedtak 

1. Kirkerådet takker for det store arbeidet som høringsinstansene har lagt ned.  
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2. Kirkerådet ber om en sak til maimøtet med forslag til prinsippvedtak som kan 

legges fram for Kirkemøtet i 2022.  
 

Saken bør gi en nærmere beskrivelse og vurdering av to alternative modeller 
for organisering av arbeidsgiveransvaret – én modell med utgangspunkt i 
soknet som arbeidsgiver og én modell med utgangspunkt i rettssubjektet Den 
norske kirke som arbeidsgiver.   

Saksbehandling 

Kristin Gunleiksrud Raaum fremmet følgende endringsforslag: 

Nytt punkt 2: Kirkerådet er opptatt av å finne en samlende og bærekraftig 
løsning.  

Nåværende punkt 2 blir nytt punkt 3. 

Nytt punkt 4: Kirkerådet oppfordrer bispedømmerådene til å ha tett kontakt 
med soknets organer i arbeidet med denne saken.  

Vedtatt ved konsensus. 

 

Lill Tone Grahl-Jacobsen fremmet følgende tilleggsforslag til vedtakspunkt 
2: 

Det bør fremkomme av saken hva som er modelluavhengige byggesteiner, 
hvilke risikoer modellene har, samt et økonomisk estimat. 

Vedtatt ved konsensus. 

 

KR 25/22 Vedtak 

1. Kirkerådet takker for det store arbeidet som høringsinstansene har lagt ned.  
2. Kirkerådet er opptatt av å finne en samlende og bærekraftig løsning. 

3. Kirkerådet ber om en sak til maimøtet med forslag til prinsippvedtak som kan 

legges fram for Kirkemøtet i 2022.  

 
Saken bør gi en nærmere beskrivelse og vurdering av to alternative modeller 
for organisering av arbeidsgiveransvaret – én modell med utgangspunkt i 
soknet som arbeidsgiver og én modell med utgangspunkt i rettssubjektet Den 
norske kirke som arbeidsgiver.  Det bør fremkomme av saken hva som er 
modelluavhengige byggesteiner, hvilke risikoer modellene har, samt et 
økonomisk estimat. 

 
4. Kirkerådet oppfordrer bispedømmerådene til å ha tett kontakt med soknets 

organer i arbeidet med denne saken. 
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Enstemmig vedtatt. 

 

KR 26/22 Sædalen kirke - søknad om 
godkjenning 

Sammendrag 

Birkeland sokn v/ Bergen kirkelige fellesråd søker Kirkerådet om godkjenning av 
ny kirke i Sædalen. Sædalen kirke er planlagt som «nærkirke» i Sædalen, et 
relativt nytt utbyggingsområde i bydelen Fana i Bergen. Sædalen menighet har 
vært i funksjon i 15 år og har egne gudstjenester, et aktivt menighetsarbeid på 
mange felt og eget menighetsstyre, men er en del av Birkeland sokn. Birkeland 
kirke vil fremdeles være hovedkirken i Birkeland sokn med sine totalt ca. 20.000 
medlemmer. Bergen kommune finansierer kirkebygget. Menigheten bidrar med 
en betraktelig egenfinansiering.  

Forslaget som fremlegges for Kirkerådets godkjenning er blitt til gjennom en 
pris- og designkonkurranse som ble avholdt i 2021. Menigheten selv har vært 
svært delaktig i å utarbeide kravene og ønskene til det nye kirkebygget, mens 
Bergen kirkelige fellesråd styrer prosjektet og ivaretar byggherrerollen. Den nye 
kirken skal være et signalbygg som vil være med på å definere sentrum i Indre 
Sædalen. 

Konkurransens vinnende bidrag «En kirke full av liv» gir veldig gode svar på 
Sædalen menighets behov. Prosjektets klare arkitektoniske utforming og gode 
stedstilpasning tilsier at det nye kirkebygget både vil være en berikelse for 
bydelen og en funksjonell og verdig ramme for menighetens gudstjenestefeiring 
og andre aktiviteter 

Kirkerådet anbefales å godkjenne Sædalen kirke etter kirkeordningen § 23 fjerde 
ledd. 

Saksbehandling 

Kjersti Gautestad Norheim ba Kirkerådet om å vurdere hennes habilitet 
med bakgrunn i hennes stilling som sokneprest og medlem i menighetsrådet i 
Birkeland sokn. I forkant av møtet har Gautestad Norheim bedt sekretariatet 
om en vurdering, som ble referert for rådet. 

Kirkerådet fant Gautestad Norheim habil til å behandle saken. 

KR 26/22 Vedtak 

Sædalen kirke godkjennes som kirke i henhold til kirkeordningen § 23 fjerde 
ledd.  
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Kirkerådet innvilger, med hjemmel i kirkeordningen § 23 tredje ledd, unntak fra 
bestemmelsene om antall sitteplasser i kirkeordningen § 23 andre ledd. Det skal 
være minimum 200 sitteplasser i kirkerommet i Sædalen kirke, med mulighet for 
utvidelse til 350 sitteplasser. 

Det er en forutsetning for Kirkerådets godkjenning at kirken blir oppført i tråd 
med det bearbeidete vinnerprosjektet fra arkitektkonkurransen, «En kirke full av 
liv», slik det er presentert i søknaden fra Bergen kirkelige fellesråd, datert 
12.02.2022. 

Bjørgvin biskop skal i henhold til kirkeordningen § 20 fjerde ledd godkjenne 
kirkens inventar og utstyr, samt kirkekunst.  

Kirkerådet delegerer myndighet for godkjenning av endringer i prosjektet til 
biskopen. 

Enstemmig vedtatt. 

KR 27/22 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. 

KR 27/22 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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Enstemmig vedtatt. 

KR 28/22 Retningslinjer for 
samfunnsansvarlig finansforvaltning 

Sammendrag 

Kirkerådet vedtok i desember ny investeringsstrategi for Den norske kirkes 
kapital (KR 110/21). Det ble samtidig informert om at reviderte retningslinjer for 
samfunnsansvarlig finansforvaltning ville komme til rådets behandling tidlig i 
2022 i forbindelse med KM-saken Kirken som økonomisk aktør og ansvarlig 
forvalter.  

Strategien handler om hvordan kapitalforvaltningen skal skje. Retningslinjene 
(denne sak) handler om hva Dnk kan være investert i.  

Retningslinjene skal bidra til at våre plasseringer i finansmarkedet er i samsvar 
med kirkens grunnverdier.  

Nåværende retningslinjer for samfunnsansvarlig finansforvaltning ble vedtatt 
25.1.2018 i sak KR 9/18. Forslaget som nå legges fram innebærer en skjerpelse i 
forhold til gjeldende regler. 

KR 28/22 Vedtak 

Kirkerådet vedtar det fremlagte forslag til retningslinjer for samfunnsansvarlig 
finansforvaltning. 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 29/22 De hellige tre dagene - fra 
skjærtorsdag kveld til påskedag 

Sammendrag 

Kirkerådet vedtok i 2013 å be Nemnd for gudstjenesteliv (NFG) om å utarbeide 
liturgier for den stille uke og påsken. På grunn av andre presserende saker kunne 
NFG først i mars 2019 sette i gang med arbeidet. Nemnda prioriterte da arbeidet 
med gudstjenestene på skjærtorsdag, langfredag og påskeaften/-natt. Disse 
gudstjenestene blir sett i sammenheng og har fått benevnelsen «De hellige tre 
dagene». NFG sluttførte sitt forslag i august 2020. Forslaget ble deretter sendt til 
Bispemøtet for uttalelse og justert som følge av Bispemøtets vedtak. Etter 
behandling i Kirkerådet ble forslaget sendt på høring. På bakgrunn av høringen 
vedtok Kirkerådet i desember 2021 forslag til ordning. Denne ble sendt til 
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Bispemøtet for læremessig vurdering. Bispemøtet behandlet saken i februar 
2022. Bispemøtets vedtak er i all hovedsak tatt til følge i det endelige forslaget (se 
s.13). 

Forslaget til reviderte liturgier er i stor grad en videreføring av de gjeldende 
liturgiske ordninger for skjærtorsdag, langfredag og påskenatt. For alle 
ordningene gjelder at det kan velges enklere eller mer utfyllende varianter. En 
viktig endring er at ordningene i forslaget blir sett på som en helhet, og at de som 
en følge av det har fått en samlet tittel, «De hellige tre dagene», med undertittel 
«fra skjærtorsdag kveld til påskedag». Synet på disse gudstjenestene som en 
helhet er i samsvar med økumenisk praksis. Denne helheten får også visse 
konsekvenser for den enkelte gudstjeneste. Andre endringer er mulighet for å 
inkludere fotvasking som liturgisk ledd på skjærtorsdag, korsmeditasjon som 
mulig liturgisk ledd på langfredag og en noe mer utvidet åpningsdel på påskenatt 
sammenlignet med dagens ordning.  

Forslaget inneholder dessuten nye alminnelige bestemmelser for den stille uke og 
påsken.  

KR 29/22 Forslag til vedtak 

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å fatte følgende vedtak: 

Kirkemøtet vedtar reviderte liturgiske ordninger for skjærtorsdag, langfredag og 

påskenatt under tittelen «De hellige tre dagene – fra skjærtorsdag kveld til 

påskedag», og alminnelige bestemmelser for disse. 

Saksbehandling 

Linn Strømme Hummelvoll foreslo følgende endringsforslag: 

«kveld» strykes fra liturgiens undertittel. 

Vedtatt ved konsensus. 

KR 29/22 Vedtak 

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å fatte følgende vedtak: 

Kirkemøtet vedtar reviderte liturgiske ordninger for skjærtorsdag, langfredag og 
påskenatt under tittelen «De hellige tre dagene – fra skjærtorsdag til påskedag», 

og alminnelige bestemmelser for disse. 

Enstemmig vedtatt. 
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KR 30/22 Kirkemøtet 2022 - saksliste og 
program 

Sammendrag 

Kirkerådet behandlet sak om Kirkemøtet 2022 på sitt møte i februar og ba om at 
det arbeides videre med tema håp. Kirkerådet vedtok også å beholde opprinnelig 
tidsramme på møtet, 21.-26. september 2022. 

Kirkerådet vedtok på sist møte en foreløpig sakliste og fordeling av saker på 
komiteene. Frist for å melde inn saker flere til møtet er 15. juni. 

I denne saken legges det frem forslag til dirigentskap og komiteledere og -
nestledere, samt tellekorps. 

Forslag til kjøreplan for møtet legges også ved. 

KR 30/22 Vedtak 

1. Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å velge følgende dirigentskap for 
Kirkemøtet 2022: 

 
 
Dirigent Vara 

Ole Jacob Flæten, Borg, ÅF Erik Sverresson Seem, Nidaros, NL 

Kjersti Landmark, Oslo, ÅF Marta Kristine Ims, Nord-Hålogaland, 
NL 

Liv Hedrun S. Heskestad, Stavanger, 
NL 

Trond Rønning, Hamar, BL 

 

Ole Jacob Flæten er hoveddirigent. 

 

2. Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å velge følgende komiteledere og -
nestledere for 2022 og 2023: 

 

 Leder Nestleder 

A Karin-Elin Berg, Borg, ÅF Nora Baartvedt, Bjørgvin, ÅF 

B Thor Magne Seland, 
Stavanger, ÅF 

Jon Henrik Gulbrandsen, Nidaros, prest 

C Brit Skjelbred, Nidaros, NL Jo Hedberg, Tunsberg, BL 
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D Harald Hegstad, Oslo, NL Tove Karoline Knutsen, Nord-
Hålogaland, ÅF 

E Olav Myklebust, Møre, ÅF Dag-Kjetil Hartberg, Borg, prest 

F Gunhild Tomter Alstad, 
Hamar, ÅF 

Bjørn Thomas Åhren, Nidaros, Samisk 
repr. 

 

3. Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å velge følgende tellekorps for 
Kirkemøtet 2022: 

 

Øyvind Meling, leder 

Berit Hagen Agøy 

Jan Christian Kielland 

Karen Marie Engeseth 

Kristian Myhre 

 

4. Kirkerådet ber om at det arbeides videre med planlegging av Kirkemøtet 
2022 ut fra de føringer som ble gitt i møtet. 

 

KR 31/22 Årsregnskap for Den norske kirke 
2021 

Sammendrag 

Årsregnskapet består av styrets årsberetning, resultatregnskap, balanse, noter og 
revisjonsberetning. Revisjonsberetning vil bli avgitt når Kirkerådet har behandlet 
årsregnskapet og signert årsoppgjøret.  

2021 er budsjettert med et underskudd på 22,3 mill kroner etter Kirkerådets 
vedtak i mars 2021 om engangstilskudd på 19 mill kroner; jf. KR 44/21.   

Årsregnskapet for 2021 framkommer med et underskudd på 9,7 mill kroner. 
Årets resultat er dermed 12,6 mill kroner bedre (mindreforbruk) enn vedtatt 
budsjett.    

Egenkapitalen har over tid blitt styrket. Ved utløpet av regnskapsåret 2021 er 
denne på 372 mill kroner. Dette er likevel 93 mill lavere enn målet om 
egenkapitalstørrelse på minimum 20% av omsetningen. 

Det oppsparte mindreforbruket i bispedømmerådene ble i løpet av 2021 redusert 
fra 75 mill til 59 mill kroner.  
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KR 31/22 Vedtak 

1. Kirkerådet fastsetter og godkjenner vedlagte Årsregnskap 2021 for Den 
norske kirke.  

2. Resultatet på 9,7 mill kroner i underskudd dekkes fra egenkapitalen.  
3. Enheter gis anledning til å disponere ubrukte budsjettmidler fra 2021 i 

2022 i henhold til de begrensninger som framgår av KR-sak 52/21. 
4. Merforbruk i enhetene dekkes inn gjennom reduksjon i avsatt 

mindreforbruk og/eller reduksjon i tildeling for 2022. 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 32/22 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.  

KR 32/22 Vedtak 

Saken tas til orientering. 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 33/22 Veien videre for TV-satsing og 
digital formidling i Den norske kirke 

Sammendrag 

I mai 2021 ba Kirkerådet (KR 63/21) om en utredning av videre digital satsing for 
Den norske kirke, og spesifikt om en refleksjon rundt det å starte et eget 
produksjonsselskap. 

Med produksjonsselskap menes et selskap som står for all teknisk 
videoproduksjon i Den norske kirke.  
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TV er i denne sammenheng å forstå som alt redaksjonelt videoinnhold på Den 
norske kirkes plattformer, både på nasjonalt og lokalt nivå. Det inkluderer ikke 
reklamefilmer om for eksempel dåp og konfirmasjon.  

Saken gjør rede for hvorvidt Den norske kirke skal etablere et eget 
produksjonsselskap. Kirkerådets sekretariat anbefaler ikke dette. Med unntak av 
gudstjenester vil de store riksdekkende tv-kanalene, som NRK og TV2, ha 
problemer med å benytte programmer som er direkte produsert av Den norske 
kirke. Dette unngås ved å la uavhengige selskaper produsere på oppdrag fra 
kirken. Videre vil samarbeid med ulike aktører gi adgang til bredere kompetanse, 
skape større variasjon og også gi mer programproduksjon for pengene.  

I tillegg foreslås det at sekretariatet arbeider videre med hvordan kirken best 
produserer og distribuerer sitt digitale innhold. Dette må ses i sammenheng med 
arbeidet som gjøres i dag i ulike sosiale mediekanaler. Dette inkluderer å vurdere 
muligheten for å etablere en egen redaksjon som leder en økt videoproduksjon i 
regi av Den norske kirke. En slik programutvikling må være rettet mot ulike 
målgrupper og kunne benyttes av både etablerte lineære TV-flater, som for 
eksempel NRK, TV2 og TVL i tillegg til egne kanaler og sosiale mediekanaler, som 
Youtube. For å få best mulig resultat vil en slik enhet benytte ulike frittstående 
produksjonsselskaper, avhengig av hva man vil oppnå og hvem man vil nå. 

KR 32/22 Forslag til vedtak 

1. Kirkerådets sekretariat arbeider videre med hvordan Den norske kirke 

best organiserer, produserer og distribuerer sitt digitale innhold.  

2. Det utredes å etablere en enhet som kan videreutvikle kirkens videotilbud, 
basert på strategisk målgruppestyring og kanaloptimalisering.  

3. Det utredes hvilke plattformer som er best for programutvikling og hvem 

som kan være mulige samarbeidspartnere for produksjon og distribusjon.  

4. Organisering og nærmere detaljering av en slik enhets ansvarsområde og 

arbeidsfelt legges frem for Kirkerådet. 

Saksbehandling 

Karin-Elin Berg fremmet følgende endringsforslag: 

Punkt 3 og 4 bytter plass. 

Nytt punkt 5: Kirkerådet ber om at det parallelt søkes samarbeid med 

relevante kanaler som NRK, TV2 og TVL om produksjon og distribusjon av 

aktuelle programkonsepter. 

Vedtatt ved konsensus. 
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KR 32/22 Vedtak 

1. Kirkerådets sekretariat arbeider videre med hvordan Den norske kirke 
best organiserer, produserer og distribuerer sitt digitale innhold.  

2. Det utredes å etablere en enhet som kan videreutvikle kirkens videotilbud, 

basert på strategisk målgruppestyring og kanaloptimalisering.  

3. Organisering og nærmere detaljering av en slik enhets ansvarsområde og 

arbeidsfelt legges frem for Kirkerådet. 

4. Det utredes hvilke plattformer som er best for programutvikling og hvem 

som kan være mulige samarbeidspartnere for produksjon og distribusjon.  
5. Kirkerådet ber om at det parallelt søkes samarbeid med relevante kanaler 

som NRK, TV2 og TVL om produksjon og distribusjon av aktuelle 

programkonsepter. 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 34/22 Liturgisk ordning for askeonsdag 

Sammendrag  

Bispemøtet har bedt om at det igangsettes liturgisak for askeonsdag. Denne 
saken omhandler igangsettelse av liturgisak, som i tråd med regler for 
saksbehandling i liturgisaker skal vedtas av Kirkerådet. 

KR 34/22 Vedtak 

Kirkerådet ber Nemnd for gudstjenesteliv om å utarbeide et forslag til liturgisk 
ordning for askeonsdag.  

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 35/22 Utlysning av midler innen diakoni 
og kultur 

Sammendrag 

Kirkerådet har i mange år tildelt utviklingsmidler knyttet til trosopplæring. 2020 
var første året med utviklingsmidler på diakoni. Denne saken inneholder forslag 
til innretningen av utlysninger våren 2022. 
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KR 35/22 Forslag til vedtak 

Kirkerådet lyser ut midler som beskrevet under «Innretning av utlysningene» 
med 3,5 millioner kroner til prosjekter innenfor diakoni, 1 million til kirkelige 
kultursentre og 600.000 til profesjonelle sanger i domkorene. 

Saksbehandling 

Kristin Gunleiksrud Raaum fremmet følgende endringsforslag: 

Kirkerådet lyser ut midler som beskrevet under «Innretning av utlysningene» 
med 3,5 millioner kroner til prosjekter innenfor diakoni, 700 000 til kirkelige 
kultursentre, 400.000 til profesjonelle sanger i domkorene og 500 000 til 
prosjekt tilknyttet skeivt kulturår. Administrasjonen utarbeider kriterier for 
tildelingen til skeivt kulturår. 

Vedtatt mot én stemme. 

 

Vedtak KR 35/22 

Kirkerådet lyser ut midler som beskrevet under «Innretning av utlysningene» 
med 3,5 millioner kroner til prosjekter innenfor diakoni, 700 000 til kirkelige 
kultursentre, 400.000 til profesjonelle sanger i domkorene og 500 000 til 
prosjekt tilknyttet skeivt kulturår. Administrasjonen utarbeider kriterier for 
tildelingen til skeivt kulturår. 

Enstemmig vedtatt. 

Protokolltilførsel 

Therese Egebakken ønsker å uttrykke støtte til saken som helhet, men vil 
ikke støtte tildeling av midler til skeivt kulturår. 

 

KR 36/22 Oppnevning av eksternt medlem av 
Finansutvalget 

Sammendrag 

Kirkerådet behandlet på desember-møtet ny investeringsstrategi for Den norske 
kirkes kapital, jf KR 110/21. Kirkerådet vedtok samtidig opprettelse av et 
rådgivende finansutvalg som skal bistå til at kapitalforvaltningen er forsvarlig 
ivaretatt og ihht fastsatte retningslinjer og strategi. Mandatet gir Kirkerådet 
adgang til å oppnevne eksternt medlem til utvalget.   
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KR 36/22 Vedtak 

Som eksternt medlem av Finansutvalget oppnevner Kirkerådet professor 
dr.oecon. Ola Honningdal Grytten. 

Enstemmig vedtatt. 
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