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Til stede fra sekretariatet: 

Ingrid Vad Nilsen Jan Rune Fagermoen 

Berit Hagen Agøy Jan Christian Kielland  

Ingeborg Dybvig Øyvind Meling 

 Kristian Myhre 

 

Konstituering 

 

Møtet ble ledet av Kristin Gunleiksrud Raaum, og som vanlig fulgte ordningen 
med en saksordfører for hver sak.  

 

Saksliste 

Sak  Sakstittel 

KR 61/19  Godkjenning av innkalling og saksliste   
  
KR 62/19  Orienteringssaker 

KR 62.1/19 Muntlig orientering fra KR, MKR, SKR, BM og UFUNG  
KR 62.2/19 Tilgang til Folkeregisteret – Brev til Barne- og 
familiedep.  
KR 62.3/19 Permisjon fra verv i Kirkerådet  
KR 62.4/19 Høringssvar - Endring i forskrift om myndighet mv. 
etter kulturminneloven  
KR 62.5/19 Høringssvar - Politiattest for personer som er i kontakt 
med mindreårige  
KR 62.6/19 Høringssvar - Forslag til ny ordning for oppnevning av 
nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda  
KR 62.7/19 Orientering om arbeidet i de nasjonale dialoggruppene 
KR 62.8/19 Forslag til kommunikasjonskampanjer 2020  
KR 62.9/19 Orientering om rekrutteringsprosjektet  
KR 62.10/19 Evalueringsrapport fra KIFO  
KR 62.11/19 Kirkelig organisering – orientering om prosjekt 
KR 62.12/19 Høyringssvar, Forslag til ny heilskapleg språklov  
KR 62.13/19 Rapport om dåpssatsing  
   

KR 63/19  Referatsaker 
KR 63.1/19 Protokoll Kirkerådets arbeidsgiverutvalg (AGU) 
17.09.2029  



  3 

KR 63.2/19 Protokoll Kirkerådets arbeidsutvalg (KRAU) 08.10.2019 
KR 63.3/19 Protokoll Ungdommens kirkemøte (UKM) 2019  
KR 63.4/19 Protokoll Kirkerådets arbeidsutvalg (KRAU) 
23.10.2019  
KR 63.5/19 Protokoll fra styremøte i NKR 19.09.2019 
KR 63.6/19 Protokoll fra møte i Teologisk nemnd 27.09.2019 
KR 63.7/19 Protokoll fra Styringsgruppa for rekruttering 
KR 63.8/19 Referat fra Samarbeidsråd for overgrepsfeltet (SRO) 
10.04.19  
KR 63.9/19 Referat fra Samarbeidsråd for overgrepsfeltet (SRO) 
10.04. 
KR 63.10/19 Foreløpig protokoll fra MKR møte 26.-27. nov.2019 
KR 63.10.1/19 Dette hendte oss – vedlegg til protokollen 
KR 63.10.1/19 Brev til regjeringen fra MKR – vedlegg til protokollen 
 
  

KR 64/19  Regler for Mellomkirkelig råd og tilhørende endringer i annet 
regelverk  

KR 65/19  Komitemøter i Kirkemøtet (Kirkemøtets forretningsorden)  
KR 66/19  Regler for ungdomsdemokrati i Den norske kirke  
KR 67/19  Revidert plan for diakoni  
KR 68/19  Budsjett 2020 og fordeling av midler for rettssubjektet Den norske 

kirke og de sentralkirkelige råd.  
KR 69/19  Kristne migranter  
KR 70/19  Konfirmasjonstidens gudstjenester (2. gang)  
KR 71/19  Årsplan 2020 for de sentralkirkelige råd  
KR 72/19    Regler for fjernmøter for kirkelige råd 
KR 73/19  Kirkemøte 2020 program og saksliste  
KR 74/19 Oppnevning av medlemmer KNs representantskap 2020-2024  
KR 75/19 Oppnevning av KV delegater   

 

KR 61/19 Godkjenning av innkalling og 
saksliste 
Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.  

 

KR 62/19 Orienteringssaker 
KR 62.1/19  Muntlig orientering ved KR, MKR, SKR, BM og UKM 
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Kirkerådet ved direktør: 

 Mye tid og energi som går til å forsøke å forstå hvordan en kan bygge tillit med 
alle som jobber i og leder arbeidet i fellesrådene.  

 Proposisjon  er i prosess i Stortinget. Høring i begge saker neste uke, og 
komiteinnstilling foreligger i mars. Tror ikke det vil skje store endringer i 
Stortinget.  

 Ferdig med omorganiseringen i Kirkerådet i juni, nå også ferdig med flytting i 
denne prosessen.  

 Effektiviseringsprosessen ble ferdigstilt i sommer. Jobber videre med å få de nye 
enhetene til å fungere optimalt.  

 Økonomi jobber med å få ut budsjettforslag til alle 12 enhetene.  
 Arkiv har vært underbemannet, og postjournalene har vært forsinket. Tilsatt vikar 

i deltid for å ta igjen noe.  
 Alle seksjoner har nå seksjonsleder – siste er Magnus Hvalvik i seksjon for 

system og dokumentasjon.  
 Nils Gunnar Ringdahl er nytilsatt personvernombud for hele trossamfunnet.  
 Bjarne Neerland er flyttet fra KA til Kirkerådet som utviklingsdirektør for IKT-

løsninger.  
 Magne Pedersen er tilsatt som ny internrevisor fra tilsvarende stilling i 

Frelsesarmeen. I januar løftes sak til Kirkerådet om han også kan være sekretær 
for Kontrollutvalget.  

 Oddbjørn Sørmoen er tilsatt som kulturminnerådgiver.  
 Evalueringen av KIFO har kommet. Svarer ikke på vårt hovedspørsmål – om det 

er Den norske kirkes oppgave å finansiere forskning innen kirke og religion. Sak 
kommer til Kirkerådet til våren.  

 Medarbeiderundersøkelse gjennomført i høst. Svarprosenten er økt til 81 % i 
rettssubjektet, og Kirkerådet har 94 %. Sammenlignet med resten av samfunnet 
scorer vi ikke veldig høyt på gjennomføringskraft, men høyt på relasjonsorientert 
ledelse – og lavt på oppgaveorientert ledelse. For prestene er godt samarbeid 
lokalt avgjørende for score på gjennomføringskraft.  

 Rekruttering: Jobbikirken.no ble lansert på rekrutteringskonferansen. En del 
reaksjoner på at siden retter seg mot vigslede stillinger. Må i fremtiden også være 
mer inkluderende for andre yrkesgrupper i kirken.  

 Positive studenttall og mange andrekarriere-søkere. Større vilje til endring på 
kvalifikasjonskrav enn tidligere.  

 Medieoppslag om prester i andre stillinger. Hvor gode er vi til å bruke kompetente 
frivillige?  

 70 millioner ekstra over statsbudsjettet for å sikre pensjonskostnadene – legges til 
egenkapital i budsjettforslaget.  

Mellomkirkelig råd ved internasjonal direktør  

 Mellomkirkelig råd behandlet tre saker som skal behandles i Kirkerådet i sist 
møte:  

o Regler for Mellomkirkelig råd  
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o Plan for diakoni  
o Kristne migranter  

 Behandlet noen oppnevningssaker som også kommer til Kirkerådet i dette møtet.  
 Mellomkirkelig råd kom med tre uttalelser med utgangspunkt i plikten kirken har 

til å reagere når den ser at menneskerettigheter brytes:  
o Retten til arbeid for ureturnerbare asylsøkere  
o Beskyttelse av ofre for seksualisert vold  
o Brev til statsministeren og utenriksministeren med bakgrunn i endringen 

av USAs syn på israelske bosetninger i okkuperte palestinske områder  

Samisk kirkeråd ved leder 

 Hadde siste møte i Tromsø  
 Har begynt arbeid med retningslinjer for samiske liturgiske klær og kirketekstiler  
 Fikk presentert heftet «Det har skjedd mitt barn» – et prosjekt med Samisk 

kirkeråd og Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep om vold og 
seksuelle overgrep i det samiske samfunnet. Lanseres i januar i Tromsø.  

 Rådet drøftet hvilke muligheter som finnes for økonomisk støtte til prosjekter i 
prostier og menigheter som skal bygge opp kompetanse og miljø for samisk 
arbeid der det ikke finnes fra før.  

 Leder deltok i samisk gudstjeneste i Oslo domkirke for å feire utgivelsen av ny 
nordsamisk bibeloversettelse.  

Utvalg for ungdomsspørsmål ved leder  

 Ungdommens kirkemøte 2019 ble arrangert i Borg  
o To flere saker enn det var hadde komiteer – prøvd ut nye metoder for 

saksbehandling.  
o Ny ungdomsrådgiver tilsatt to uker før UKM 
o 45 delegater, i tillegg til gjester og ansatte 
o Sak om konfirmasjonstidens gudstjenester  
o Sak om Kirke 2030  
o Sak om rekruttering  
o Neste års fokussak: Debattklima.  

 Møte i Ufung i november  
o Nora Antonsen er valgt som nestleder  
o Forberede Ungdommens kirkemøte 2020 i Nidaros 2.–6. oktober  

Bispemøtet ved preses 

 Bispemøtet i oktober nominerte kandidat til Bispemøtets preses som tilsettes av 
Kirkerådet i januar.  

 Fulgte opp en sak om taushetsplikt, avvergeplikt og meldeplikt der Bispemøtet 
ønsket en innlemming av presters og andre kirkelig tilsattes meldeplikt i 
barnevernloven.  



  6 

 Behandlet sak om konvertitter kalt «tro, håp og forfølgelse» der biskop emeritus 
Tor B. Jørgensen har jobbet på vegne av Bispemøtet.  

 Gjennomført kurs for nytilsatte proster med 15 deltakere. Viktig at prostene har 
kompetanse både pastoralt og på ledelse.  

 Arrangert seminar sammen med KIFO om deres undersøkelse om barn og 
nattverdpraksis i Den norske kirke.  

 Preses i Bispemøtet har deltatt i et opprop og uttalt seg offentlig om retten til 
arbeid for ureturnerbare asylsøkere i kjølvannet av tiltalen mot biskop emeritus 
Gunnar Stålsett.  

KR 62.2/19 Tilgang til Folkeregisteret – Brev til Barne- og familiedep.  
KR 62.3/19 Permisjon fra verv i Kirkerådet  
KR 62.4/19 Høringssvar - Endring i forskrift om myndighet mv. etter  
Kulturminneloven  
KR 62.5/19 Høringssvar - Politiattest for personer som er i kontakt med 
mindreårige  
KR 62.6/19 Høringssvar - Forslag til ny ordning for oppnevning av 
nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda  
KR 62.7/19 Orientering om arbeidet i de nasjonale dialoggruppene 
KR 62.8/19 Forslag til kommunikasjonskampanjer 2020  
KR 62.9/19 Orientering om rekrutteringsprosjektet  
KR 62.10/19 Evalueringsrapport fra KIFO  
KR 62.11/19 Kirkelig organisering – orientering om prosjekt 
KR 62.12/19 Høyringssvar, Forslag til ny heilskapleg språklov 15.11.19 
KR 62.13/19 Rapport om dåpssatsing  

KR 62/19 Vedtak 

Kirkerådet tar sakene til orientering. 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 63/19 Referatsaker 
KR 63.1/19 Protokoll Kirkerådets arbeidsgiverutvalg (AGU) 17.09.2029  
KR 63.2/19 Protokoll Kirkerådets arbeidsutvalg (KRAU) 08.10.2019 
KR 63.3/19 Protokoll Ungdommens kirkemøte (UKM) 2019  
KR 63.4/19 Protokoll Kirkerådets arbeidsutvalg (KRAU) 23.10.2019  
KR 63.5/19 Protokoll fra styremøte i NKR 19.09.2019 
KR 63.6/19 Protokoll fra møte i Teologisk nemnd 27.09.2019 
KR 63.7/19 Protokoll fra Styringsgruppa for rekruttering 
KR 63.8/19 Referat fra Samarbeidsråd for overgrepsfeltet (SRO) 10.04.19  
KR 63.9/19 Referat fra Samarbeidsråd for overgrepsfeltet (SRO) 10.04. 
KR 63.10/19 Foreløpig protokoll fra MKR møte 26.-27. nov.2019 
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KR 63.10.1/19 Dette hendte oss – vedlegg til protokollen 
KR 63.10.1/19 Brev til regjeringen fra MKR – vedlegg til protokollen 
 

  

KR 62/19 Vedtak 

Kirkerådet tar referatsakene til orientering. 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 64/19 Regler for Mellomkirkelig råd og 
tilhørende endringer i annet regelverk  

Sammendrag 

Kirkemøtet 2019 vedtok å be Kirkerådet forberede en sak om nytt regelverk for 
Mellomkirkelig råd til Kirkemøtet 2020. Et utkast til nytt regelverk har vært på 
høring hos bispedømmerådene og Bispemøtet.  

På bakgrunn av høringen anbefales det at Kirkemøtet vedtar nye regler for 
Mellomkirkelig råd og enkelte tilhørende endringer i Kirkemøtets 
forretningsorden og personalreglementet for Den norske kirke. Det foreslås at 
lederen av Mellomkirkelig råd velges på fritt grunnlag av Kirkemøtet og at fire 
representanter velges av Kirkemøtet blant Kirkemøtets medlemmer, samt at det i 
tillegg oppnevnes én ekstra representant fra misjonsorganisasjonene tilknyttet 
Den norske kirke.  

Saksbehandling 

 

Helga Haugland Byfuglien foreslo følgende endring: 

Regler for Mellomkirkelig råd § 2 annet ledd skal lyde: 

Rådet kan innenfor sitt mandat komme med uttalelser som rådet selv står for. 
Rådet kan også bistå Kirkemøtet, Kirkerådet og Bispemøtet i slike saker. 

Direktøren endret sitt forslag til vedtak i samsvar med forslaget. 

 

KR 64/19 Vedtak: 

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å fatte følgende vedtak: 

1. Kirkemøtet fastsetter følgende regler for Mellomkirkelig råd: 
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§ 1. Mellomkirkelig råd  

 Mellomkirkelig råd er Den norske kirkes fagråd for økumenisk og 
internasjonalt samarbeid.  

 

§ 2. Mellomkirkelig råds oppgaver 

 Mellomkirkelig råd 

a) ivaretar Den norske kirkes medlemskap i økumeniske organisasjoner, 
avtaler om kirkefellesskap og nasjonale søsterkirkesamarbeid, 

b) arbeider med de teologiske og sosialetiske sakene som Den norske kirke 
møter i det økumeniske arbeidet, 

c) fremmer økumenisk engasjement og samordner kontakt mellom Den 
norske kirke og andre kirker, på nasjonalt og internasjonalt nivå og 

d) fremmer samarbeid og dialog med andre tros- og livssynssamfunn, på 
nasjonalt og internasjonalt nivå.  

Rådet kan innenfor sitt mandat komme med uttalelser som rådet selv står 
for. Rådet kan også bistå Kirkemøtet, Kirkerådet og Bispemøtet i slike saker. 
 

§ 3. Mellomkirkelig råds sammensetning 

Rådet består av: 

a) Mellomkirkelig råds leder, valgt av Kirkemøtet. 
b) Fire representanter valgt av og blant Kirkemøtets medlemmer.  
c) En biskop oppnevnt av Bispemøtet. 
d) Den norske kirkes medlemmer i Kirkenes verdensråds sentralkomité, Det 

lutherske verdensforbunds råd, Konferansen av europeiske kirkers styre 
og ett av medlemmene i Norges Kristne Råds styre.  

e) En representant fra henholdsvis Kirkens Nødhjelp, Sjømannskirken og 
Bibelselskapet. I tillegg kan misjonsorganisasjonene tilknyttet Den norske 
kirke i felleskap utpeke en representant etter nærmere bestemmelser 
fastsatt av Kirkerådet. 

 Medlemmene etter første ledd bokstav c og e skal være oppnevnt før valget 
av medlemmene etter bokstav a og b. Kirkemøtets nominasjonskomité forbereder 
valget av lederen og medlemmene etter bokstav b etter forslag fra 
bispedømmerådene. 

 For hvert medlem skal det velges eller oppnevnes ett varamedlem, unntatt 
for de som er nevnt i første ledd bokstav d. 

 Ledere i faste underutvalg møter i rådet med tale- og forslagsrett, uten 
stemmerett. 

 Rådet kan invitere personer som representerer Den norske kirke i 
kommisjoner og utvalg i de økumeniske organisasjonene til å møte i rådets møter 
med talerett.  
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 Medlemmene etter bokstav b, c og e velges og oppnevnes for fire år. 
Medlemmene etter første ledd bokstav d er medlemmer av rådet så lenge de 
innehar vervene i de økumeniske organisasjonene. 

 

§ 4. Mellomkirkelig råds leder 

Kirkemøtet velger ved særskilt avstemning leder for en periode på to år.  

Medlemmer etter § 3 første ledd bokstav e er utelukket fra å bli valgt. 

Hvis lederen tilhører § 3 første ledd bokstav d og trer ut av vervet i en 
økumeniske organisasjon i løpet av toårsperioden, fortsetter vedkommende som 
medlem og leder av rådet ut den toårsperioden vedkommende er valgt for. 

Leder kan gjenvelges. Kirkemøtets valgkomité forbereder og gjennomfører 
valget av leder midt i valgperioden.  

Rådet velger selv nestleder for en periode på to år. 

 

§ 5. Oppnevning og nominasjon til økumeniske organisasjoner 

 Rådet skal legge frem for Kirkerådet forslag til delegater til 
generalforsamlinger og større møter i de økumeniske organisasjoner og 
kandidater til av de styrende organer i disse organisasjonene.  

 

§ 6. Arbeidsutvalg 

 Rådet skal ha et arbeidsutvalg som består av leder, nestleder, Bispemøtets 
representant og et rådsmedlem valgt av rådet. 

 

§ 7. Mindre endringer. Ikrafttredelse. 

Kirkerådet kan gjøre mindre endringer i regelverket. 

Reglene trer i kraft fra valget på Kirkemøtet 2020. Fra samme tidspunkt 
oppheves statutter for Mellomkirkelig råd. 

 

2. I Kirkemøtets forretningsorden gjøres følgende endringer: 

 

I 

§ 1-4 første og annet ledd skal lyde: 

 

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

medlem av Kirkemøtet, 
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- 4 representanter for Ungdommens kirkemøte, 
- 1 representant for hver av de tre teologiske fakultetene, oppnevnt av 

fakultetet selv, 
- første varamedlem for døvemenighetenes medlem i Oslo 

bispedømmeråd,  
- avtroppende medlemmer av Kirkerådet. 
Med talerett møter:  

- Kirkerådets direktør,  
- generalsekretæren i Samisk kirkeråd, og 
- én representant fra hvert kirkesamfunn som Den norske kirke har 

kirkefellesskap med. 
 

§ 1-6 skal lyde: 

 

§ 1-6. Invitasjon av gjester 

Kirkerådet inviterer aktuelle gjester til å delta under hele eller deler 
av Kirkemøtet. 

 

II 

Endringene trer i kraft straks. 

 

3. I Personalreglement for Den norske kirke gjøres følgende endringer: 

 

I 

§ 12 åttende ledd skal lyde: 

 

Ved intervju av søkere til stilling som generalsekretær Samisk 
kirkeråd eller internasjonal direktør skal leder eller annet medlem av 
henholdsvis Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd delta. 

 

§ 14 fjerde ledd skal lyde: 

 

Ved tilsetting av generalsekretær for Samisk kirkeråd eller 
internasjonal direktør har henholdsvis Samisk kirkeråds arbeidsutvalg og 
Mellomkirkelig råds arbeidsutvalg anledning til å gi uttalelse om hvilke tre 
personer blant søkerne rådet ønsker tilsatt. 

 

II 
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Endringene trer i kraft straks. 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 65/19 Komitemøter i Kirkemøtet 
(Kirkemøtets forretningsorden)  

Sammendrag 

Kirkemøtet 2019 vedtok å be Kirkerådet utrede spørsmålet om en eventuell 
endring fra lukkede til åpne komitémøter, jf. Kirkemøtets forretningsorden § 5-4 
første ledd. 

Saken redegjør for gjeldende rett, tilsvarende praksis for møter i Stortinget og 
kommunale organer og redegjør og nærmere vurdering av åpne komitémøter i 
Kirkemøtet. En endring av Kirkemøtets forretningsorden krever 2/3 flertall, jf. § 
8-2. 

Saksbehandling 

Harald Hegstad fremmet følgende forslag: 

Kirkerådet anbefaler ikke Kirkemøtet å innføre en ordning med åpne 
komitemøter. Sakspapiret justeres i tråd med dette. 

Vedtatt med 11 mot 3 stemmer. 

 

KR 65/19 Vedtak: 

Kirkerådet anbefaler ikke Kirkemøtet å innføre en ordning med åpne 
komitemøter. Sakspapiret justeres i tråd med dette. 

Vedtatt med 11 mot 3 stemmer. 
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KR 66/19 Regler for ungdomsdemokrati i Den 
norske kirke 

Sammendrag 

Kirkemøtet 2019 vedtok å be «Kirkerådet forberede en sak om regelverk for 
ungdomsdemokrati til Kirkemøtet i 2020». Kirkerådet behandlet i 14. juni 2019 
et forslag til regelverk som ble sendt på høring til Ungdommens kirkemøte, 
ungdomsrådene og bispedømmerådene med høringsfrist 11. oktober 2019. Det 
kom inn 13 høringssvar fra 15 instanser – fem bispedømmeråd, to biskoper, seks 
ungdomsråd, Presteforeningen og Ungdommens kirkemøte. 

 

Regelverket utdyper kirkeordningen § 36 om ungdomsdemokratiet i Den norske 
kirke, med bestemmelser om ungdomsting i bispedømmet, ungdomsråd i 
bispedømmet, Ungdommens kirkemøte og Den norske kirkes ungdomsutvalg. I 
tillegg inneholder regelverket en formålsparagraf som bygger på kirkeordningen 
§ 36 og noen tekniske regelbestemmelser. 

 

Saksbehandling 

Sara Ellen Anne Eira foreslo følgende tillegg i § 6: 

Samisk ungdomsutvalg er et rådgivende ungdomsorgan på nasjonalt nivå. 
Samisk ungdomsutvalg bistår Samisk kirkeråd med innspill til saker og 
høringer, i tillegg til å ha selvstendige roller knyttet til samarbeid med andre 
organer, blant annet med søsterorganet Den norske kirkes ungdomsutvalg. 
Samisk ungdomsutvalg deltar også i Ungdommens kirkemøte etter gjeldende 
regler. 

Forslaget ble ikke realitetsbehandlet. 

 

Kristin Gunleiksrud Raaum fremmet følgende forslag til vedtak: 

Saken fremmes for Kirkerådet på nytt i januar med de innspill som fremkom i 
møtet. 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 66/19 Vedtak 

Saken fremmes for Kirkerådet på nytt i januar med de innspill som fremkom i 
møtet. 
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Enstemmig vedtatt. 

 

KR 67/19 Revidert plan for diakoni 

Sammendrag 

Gjeldende Plan for diakoni i Den norske kirke ble vedtatt av Kirkemøtet i 2007. 
Det har skjedd store endringer i kirke og samfunn siden den gang. I løpet av de 
tolv årene diakoniplanen har eksistert, har kirken høstet mange erfaringer. 
Spesielt gjelder dette innenfor områdene «Vern om skaperverket» og «Kamp for 
rettferdighet». Eksempelvis har klimautfordringene blitt akutte, og flyktning- og 
migrasjonssituasjonen i verden påvirker oss på en annen måte enn tidligere. En 
revidert og oppdatert diakoniplan vil være et godt redskap for utvikling av 
kirkens diakonale arbeid i en fase der betydningen av diakonien løftes fram og 
styrkes med økte ressurser. 

På lokalt plan har menigheter også gjort seg viktige erfaringer knyttet til metoder 
og arbeidsmåter i det diakonale arbeidet. Samhandling og samskaping med andre 
aktører har blitt enda viktigere enn tidligere. Målet er å legge til rette for at det 
diakonale arbeidet skal ha en bedre metodisk og innholdsmessig plattform, 
samtidig som det kan være i dynamisk samspill med utfordringene som til enhver 
tid er aktuelle. 

Det ble satt av god tid til arbeidet med revisjonen for å sikre en bred og 
involverende prosess fra de diakonale fagmiljøene og bispedømmene. Høringen 
involverte alle nivåer i kirken, fra menighetsråd, via fellesråd til bispedømmeråd 
og biskop. 

Saksbehandling 

Helga Haugland Byfuglien foreslo følgende vedtak: 
Saken sendes til Bispemøtet i februar med de endringer som framkom i møtet 
og Mellomkirkelig råds vedtak i møtet og kommer opp igjen for Kirkerådet i 
marsmøtet. 

Enstemmig vedtatt 

KR 67/19 Vedtak 

Saken sendes til Bispemøtet i februar med de endringer som framkom i møtet og 
Mellomkirkelig råds vedtak i møtet og kommer opp igjen for Kirkerådet i 
marsmøtet. 

Enstemmig vedtatt 
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KR 68/19 Budsjett 2020 og fordeling av midler 
for rettssubjektet Den norske kirke og de 
sentralkirkelige råd 

Sammendrag  

Fordeling av mottatt tilskudd 
I statsbudsjettet for 2020 foreslår Barne- og familiedepartementet (BFD) et 
rammetilskudd til Dnk på kr 2 198,3 mill (kr 2 184,9 i 2019). I tillegg mottar Dnk 
tilskudd til gravplassforvaltning (kr 4 mill), Svalbard (kr 5,5 mill) og midler fra 
OVF på kr 42 mill. Samlet tilskudd til fordeling i 2020 er dermed på kr 2 249,8 
mill.  

I statsbudsjettet for 2020 er det lagt til grunn en pris- og lønnsvekst på 3,2%. 
Samtidig er tildelingen avkortet med effektiviseringskrav på 0,5%. 
Tilskuddsmottakere fra Kirkerådets budsjett er derfor gitt en pris- og lønnsvekst 
på 2,7% og det er en videreføring av prosentvis vekst lagt til grunn i 
statsbudsjettet.  

Rammetilskuddet er som følge av dette økt med kr 56,8 mill. I tillegg er det gitt 
en økning på kr 2,8 mill som følge av økte pensjonskostnader. Kostnader til 
kirkevalg er redusert med netto kr 46,2 mill fra 2019 til 2020, ved at 
valgkostnader i 2019 på kr 69 mill bortfaller og at det settes av ¼ av 
valgkostnadene i 2023 med kr 22,8 mill. Netto økning i kroner i statsbudsjettet er 
kr 13,4 mill. 

Kirkemøtets vedtak av 12/19 er lagt til grunn ved utarbeidelse av forslag fordeling 
av midler til de ulike budsjettgruppene. For budsjettgruppene 1A, 1B og Ovf er 
fordelingsnøkler fra tidligere år videreført. Nye modell for fordeling av 
budsjettmidler til menighetsprester under budsjettgruppe 1A er hensyntatt med 
50% effekt.  

 

Justert for disse forholdene er fordelingen til de ulike budsjettgrupper og 
virksomheter i 2020 omtrent som i 2019, tillagt pris- og lønnsvekst. 

Budsjett 2020 

Forslag til budsjett for Den norske kirke bygger på budsjett 2019 justert for 
vesentlige endringer for budsjettår 2020. Mottatt tilskudd og andre inntekter gir 
en ramme for aktivitetsnivået pr enhet og totalt. Det fremsettes forslag til 
kostnadsbudsjett for Dnk for 2020 på kr 2 330,4 mill hvorav kr 2 249,8 
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finansieres av mottatt tilskudd, kr 46,7 mill dekkes av andre inntekter og kr 15 
mill dekkes av finansinntekter. Kr 19 mill foreslås dekket ved bruk av egenkapital.  

Forslag til budsjett 2020 for rettssubjektnivå prefiks 110 omfatter felles 
aktiviteter og felles kostnader for hele Dnk, samt gruppe 2 og 3 og diakonal 
satsning under gruppe 1B. For 2020 er forslag til budsjettert resultat kr 433,3 
mill. Dette er inklusiv budsjetterte finansinntekter på kr 15 mill.  

For enhet 120 Kirkerådet og enhet 130 Bispemøtet synes det å være rom for å 
dekke aktiviteter som ligger i plansaken og i alminnelig drift.  

Behov 2021 

Rettssubjektet Den norske kirke (Dnk) skal også i desember 2019 melde inn 
behov for satsinger og ressursbehov på statsbudsjettet for 2021 til Barne- og 
familiedepartementet (BFD). Hensikten med dette er å peke på viktige 
utviklingstrekk som har betydning for behovet for tilskudd til Dnk fremover. 
Kirkerådet mener det er nødvendig med en økning i budsjettrammene for 2021 
for å møte utfordringer som er knyttet til kirkens virke innenfor disse områdene: 
1. Driftstilskuddet fra staten videreføres på dagens nivå, tillagt pris- og lønnsvekst 
2. Satsing på kirkens diakonale samfunnsansvar 3. Forvaltning av Kirkebygg og 
kulturminnearv som en begynnelse av et kirkebevaringsprogram 4. 
Egenkapitalen styrkes ytterligere. 

 

KR 68/19 Vedtak 

1 Kirkerådet vedtar det fremlagte forslag til fordeling pr enhet av mottatt 
 tilskudd 2020 på kr 2 249, 7 innenfor den enkelte budsjettgruppe:  

 

 

1A inkl 

prefiks 245 

og 311 1B OVF 1C 2 3 Totalt

110 - Den Norske Kirke -                    15 000             -             349 430           10 000             31 879             406 309         

 120 - Kirkerådet              85 112              10 385          8 355                1 675                       -                         -            105 527 

 130 - Bispemøtet                6 890                       -                   -                      400                       -                         -                 7 290 

 210 - Oslo            145 344              48 278             576                2 983                       -                         -            197 182 

 220 - Borg            123 370              57 914             696                3 541                       -                         -            185 521 

 230 - Hamar            107 388              37 925             783                2 951                       -                         -            149 046 

 240 - Tunsberg            107 517              42 990             638                2 648                       -                         -            153 793 

 245 - Gravplass-forvaltning                4 000                       -                   -                         -                         -                         -                 4 000 

 250 - Agder og Telemark            115 690              44 171             689                2 711                       -                         -            163 262 

 260 - Stavanger              98 335              48 782             557                2 096                       -                         -            149 770 

 270 - Bjørgvin            147 504              61 381             875                3 345                       -                         -            213 105 

 280 - Møre              74 554              31 443             502                2 126                       -                         -            108 625 

 290 - Nidaros            114 045              47 106             723                2 633                       -                         -            164 507 

 300 - Sør-Hålogaland              79 916              33 920             532                2 912                       -                         -            117 279 

 310 - Nord-Hålogoland              85 067              31 417             574                2 003                       -                         -            119 060 

 311 - Svalbard Kirke                5 500                       -                         -                         -                         -                 5 500 

 Totalt 1 300 232       510 711            15 500       381 456           10 000             31 879             2 249 778      
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2 Kirkerådet vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2020 for hele 
 virksomheten Den norske kirke med et årsunderskudd på kr 19 mill. 

 

 

 

 

3 Kirkerådet vedtar det fremlagte forslag til budsjett for rettssubjektet Dnk, 
prefiks 110, med netto budsjetterte kostnader på kr 433,3 mill. 

4 Kirkerådet vedtar det fremlagte forslag til budsjett for Kirkerådet, prefiks 
120, med netto budsjetterte kostander på kr 106,1 mill. 

5 Kirkerådet vedtar det fremlagte forslag til budsjett for Bispemøtet, prefiks 
130, med netto budsjetterte kostnader på kr 7,3 mill. 

6  Kirkerådet vedtar prioritering av satsingsområder og ressursbehov for 
statsbudsjettet 2021 i følgende rekkefølge: 

a) Driftstilskuddet fra staten videreføres på dagens nivå, tillagt pris- og 

lønnsvekst med kr 67,5 mill 

b) Satsing på kirkens diakonale samfunnsansvar Kr 30 mill 

c) Forvaltning av kirkebygg og kulturminnearv Kr 100 mill 

d) Egenkapitalen styrkes ytterligere Kr 40 mill 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 69/19 Kristne migranter  

Sammendrag 

Kirkemøtet behandlet i 2009 saken «Kristne innvandrere og menighetene i 
Norge», (KM 07/09). Utviklingen i kirke og samfunn tilsier at det er tid for at 
Kirkemøtet igjen behandler en sak om kristne innvandrere eller migranter. 
Flertallet av innvandrere i Norge kommer fra land hvor kristendommen er 
majoritetsreligion, og det finnes nå godt over 250 ulike migrantkirker i Norge. Den 

 Den norske kirke  Budsjett 2020  Budsjett 2019 

 Mottatte tilskudd          -2 249 779          -2 166 100 

 Andre inntekter               -46 668               -23 228 

 Sum driftsinntekter        -2 296 447        -2 189 328 

 Tilskudd mv              568 090               511 516 

 Lønn og godtgjørelser           1 420 623           1 458 432 

 Andre driftskostnader              341 734               312 228 

 Sum driftskostnader          2 330 447         2 282 176 

 Finansinntekter               -15 000                        -   

 Budsjettert årsunderskudd               19 000              92 848 
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norske kirke vil være åpen og inkluderende i møte med kristne migranter og 
migrantkirker som ønsker en nærmere tilknytning til vår kirke. Men så langt er 
innvandrere i Norge i liten grad inkludert i Den norske kirke. Det gjelder særlig de 
som kommer fra land utenfor Europa. På tross av at mange innvandrere er kristne, 
er det få innvandrere i Den norske kirkes menigheter og blant ansatte og 
folkevalgte. 

 

Det er grunnleggende å stille spørsmålet: Hvem er Den norske kirke for? Den 
norske kirke skal være en kirke for alle de som bor i Norge og som ønsker å tilhøre 
kirken, uavhengig av kulturell og etnisk tilhørighet. I dag avspeiler ikke 
medlemmene mangfoldet blant nordmenn. Skal Den norske kirke være en 
folkekirke også i årene framover, må hele bredden av folket kjenne at kirken er til 
for dem og har plass for deres tro og engasjement. Det må legges til rette for et 
større mangfold av språk og kulturuttrykk, om kirken skal framstå som inviterende 
og inkluderende.  

 

Kirkemøtet inviteres til en drøfting om hvordan dette utfordrer selvforståelsen 
som folkekirke i Norge og hvordan man kan tilrettelegge for at flere migranter 
kjenner seg hjemme, blir med i og preger kirken.  

 

«Å være luthersk er å være økumenisk», sies det i Det lutherske verdensforbund. 
Det er i god luthersk tradisjon å styrke det økumeniske samarbeidet. 
Misjonsoppdraget er gitt til Guds verdensvide kirke, og her hjemme ivaretar Den 
norske kirke oppdraget sammen med andre kristne kirker. Kristne migranter, 
enten de velger å tilhøre egne migrantkirker, blir medlemmer i andre etablerte 
kirker eller velger å bli med i Den norske kirke, skal få oppleve seg som likeverdige 
medarbeidere i kirkens forkynnelsen av evangeliet i vårt land. Denne saken 
handler om at alle som ønsker å være med i Den norske kirke, uavhengig av om de 
kommer fra en luthersk eller annen tradisjon, om de ikke finner sin egen konfesjon 
der de bor eller av ulike grunner vil være med i den menigheten som de fleste i 
lokalsamfunnet tilhører, skal kjenne seg velkommen og verdsatt i Den norske 
kirke. 

 

«Kristne migranter» er et svært omfattende tema, og det er viktig med 
begrepsavklaringer og klare definisjoner. Saksdokumentet konsentrerer seg om å 
bekrefte og utdype Den norske kirkes selvforståelse som en åpen, inkluderende og 
mangfoldig folkekirke. Vedtaket har til hensikt å inspirere menighetene til økt 
samarbeid med migrantmenigheter og til inkludering av kristne migranter i Den 
norske kirke på alle nivå og på ulike måter.  

 

Kirkemøtesaken vil i mindre grad omhandle kirkelig organisering og regelverk, 
men i stedet henvise til det pågående arbeidet med dette. Denne saken fokuserer 
på forhold det kan gjøres noe med nå. Det må likefullt presiseres at Kirkemøtets 
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behandling av saken trolig vil kunne få følger for arbeidet med kirkelig 
organisering.  

Saksbehandling 

Kristin Gunleiksrud Raaum fremmet følgende forslag til vedtak: 

Kirkerådet ber sekretariatet arbeide videre med saken i tråd med signalene i 
møtet. KR ber om å få saken til behandling på januarmøtet. 

Direktøren endret sitt forslag til vedtak i samsvar med forslaget. 

 

KR 69/19 Vedtak: 

Kirkerådet ber sekretariatet arbeide videre med saken i tråd med signalene i 
møtet. KR ber om å få saken til behandling på januarmøtet. 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 70/19 Konfirmasjonstidens gudstjenester 
(2.gang) 

Sammendrag 

Saken omfatter konfirmasjonstidens innledende og avsluttende gudstjeneste. Det 
som per i dag kalles samtalegudstjenesten, omfattes ikke her. Denne 
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 den 
siste ligger også forslag om nye alternative tekster. 

 Alminnelige bestemmelser for konfirmasjon, som skal revideres i henhold 
til endringer innen liturgisk praksis, bibeloversettelse og kirkeordning.  

 
Saken om Ordning for konfirmasjonstidens gudstjenester ble forberedt av 
Nemnd for gudstjenesteliv (NFG) i 2018. Kirkerådet behandlet saken i januar 
(KR 12/19) og mars i år (KR 26/19). Saken ble vedtatt sendt på høring 23. mai 
med høringsfrist 23. august 2019. Det kom inn 64 høringssvar. Flere av disse ble 
tatt til følge og innarbeidet i liturgiene. Det ble grundig redegjort for de viktigste 
innspill og endringer i høringssammendraget til Kirkerådet i møtet i september 
(KR 51/19).  
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Etter behandlingen i Kirkerådet i september ble saken oversendt til Bispemøtet i 
oktober (BM sak 40/19). Bispemøtet behandlet saken som en læresak i tråd med 
regelverket for liturgisaker. I tilknytning til arbeidet med konfirmasjonstidens 
liturgier vil BM utrede det teologiske grunnlaget for konfirmasjon i Den norske 
kirke i dag. 

KR 70/19 Vedtak: 

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å fatte følgende vedtak: 

Kirkemøtet vedtar justert Ordning for konfirmasjonstidens gudstjenester og 
Alminnelige bestemmelser for denne. 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 71/19 Årsplan 2020 for de sentralkirkelige 
råd 

Sammendrag 

Saken inneholder to ulike deler. Det første er godkjenning av årsplan, og det 
andre er virksomhetens overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Det 
legges frem en detaljert overordnet årsplan til vedtak. Hovedinnholdet er å 
videreføre satsingen på dåp og digitalsatsing/kirke på nett, og innarbeiding av de 
fem fokusområdene Kirkerådet tok stilling til i juni; rekruttering, diakoni, 
frivillighet, kirken i det flerkulturelle samfunn og kirke/skole-samarbeid. 

Mål- og resultatindikatorene har tidligere være en del av denne saken, men ble i 
2018 vedtatt for 2019 – 2021 som en oppfølging av Kirkemøtets visjonsvedtak og 
de strategiske satsingsområdene som ligger der. Dette vedtakspunktet binder alle 
enhetene i rettssubjektet, og vil bli fulgt opp i årsrapporter og styringsdialog.  

ROS-analysene er et virkemiddel til å ha kontroll på den risiko som eksisterer og 
øker evnen til å unngå uønskede hendelser på en rekke områder. Risikostyring er 
også et egnet virkemiddel til å bestemme fart og retning på prosjekter og 
satsinger for å lykkes med det vi ønsker. Ambisjonen er å utvikle ROS-analysen 
til å bli ledelsens verktøy for risikovurderinger integrert i plan- og 
budsjettarbeidet. Det er en sterk indre sammenheng mellom ROS-analyser, plan 
og budsjett. ROS er bevissthet på hvor både risiko og muligheter ligger. En god 
årsplan vil da være et uttrykk for hvordan virksomheten forholder seg til 
risikobildet og inneholder tiltak for å nå mål og håndtere risiko. Budsjettet viser 
hvordan ressursene er fordelt for å nå de samme målene.  
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KR 71/19 Vedtak: 

1. Kirkerådet godkjenner vedlagte årsplan for 2020. Saker med teologiske 

implikasjoner oversendes Bispemøtet for uttalelse. 

2. Kirkerådet tar ROS-analysen til orientering. 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 72/19 Fjernmøter i bispedømmerådene – 
videre oppfølging mv. 

Sammendrag 

Kirkemøtet 2019 vedtok med virkning fra 1. januar 2020 å åpne for fjernmøter i 
bispedømmerådene og at bispedømmerådet selv skal kunne beslutte dette. 
Kirkerådet skal gi nærmere regler om krav til gjennomføring av slike møter. 
Fjernmøte skal også kunne holdes i saker som skal lukkes for allmennheten. Det 
vil si i saker om tilsettinger eller i andre saker hvor det fremkommer 
opplysninger om noens personlige forhold og som dermed er taushetsbelagt. Det 
ble ikke gjort tilsvarende endring om fjernmøter i virksomhetsreglene for 
Kirkerådet samt for de kirkelige fellesrådene og menighetsrådene. Kirkerådet må 
vurdere hvordan dette bør følges opp. Det foreslås samtidig en endring i forskrift 
om Den norske kirkes medlemsregister av helt teknisk art.  

KR 72/19 Vedtak: 

1. Kirkerådet sender på høring til bispedømmerådene forslag til regler om 

krav til gjennomføring av fjernmøter. 

2. Kirkerådet anbefaler for Kirkemøtet 2020 å endre regler for Kirkerådets 

virksomhet på tilsvarende måte som for bispedømmerådene når det 

gjelder fjernmøter. 

3. Kirkerådet vil avvente erfaringer med fjernmøter før det eventuelt foreslås 

å åpne for fjernmøter i menighetsråd og kirkelige fellesråd.  

4. Kirkerådet vedtar følgende endring i forskrift 16. april 2018 om Den 

norske kirkes medlemsregister:  

§ 1 bokstav c skal lyde: 
«sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet i Den norske kirkes 
medlemsregister, herunder at regler gitt i og i medhold av 
personopplysningsloven med personvernforordningen etterleves.»  

Enstemmig vedtatt. 
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KR 73/19 Kirkemøte 2020 program og 
saksliste 

Sammendrag 

Kirkemøtet 2020 avholdes i perioden 22. – 27. april 2020 på Scandic Nidelven i 
Trondheim. I henhold til Kirkemøtets forretningsorden § 2-3 er det Kirkerådet 
som forbereder og tilrettelegger saker som skal behandles. Kirkerådet har det 
praktiske ansvar for ytre opplegg og gjennomføring av møtet. 

 

Det er meldt 17 saker til møtet, hvorav 12 skal behandles i de ordinære 
komiteene. I tillegg skal Kirkemøtet drøfte KM 14/20 Kirke 2030 – oppspill til ny 
strategiplan 2021-2025 i alle komiteene. 

 

KR 73/19 Vedtak: 

1. Kirkerådet vedtar følgende foreløpige saksliste for Kirkemøtet 2020: 
KM 01/20 Godkjenning av innkalling og saksliste   

KM 02/20 Kontrollutvalgets rapport om Kirkerådets oppfølging av 
Kirkemøtets vedtak   

KM 03/20 Valg og oppnevninger  

KM 04/20 Orienteringssaker   

KM 05/20 Regler Mellomkirkelig råd  

KM 06/20 Plan for diakoni i Den norske kirke  

KM 07/20 Konfirmasjonstidens gudstjenester  

KM 08/20 Melding om kontrollutvalgets arbeid   

KM 09/20 Kirkemøtets fordeling av midler 2021 og orientering om budsjett 
for 2020  

KM 10/20 Kristne migranter 

KM 11/20 Fjernmøter i bispedømmerådene – videre oppfølging mv. 

KM 12/20 Frivillighet 

KM 13/20 Ungdomsdemokrati i Den norske kirke 

KM 14/20 Kirke 2030 – oppspill til ny strategiplan 2021-2025 

KM 15/20 Pensjonsleverandør fra 2021 

KM 16/20 Endringer i Regler for Den norske kirkes kontrollutvalg 

KM 17/20 Komitémøter i Kirkemøtet (Kirkemøtets forretningsorden) 
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2. Kirkerådet vedtar det foreliggende forslag til fordeling av sakene KM 5/20 – 
17/20 på de seks ordinære komiteene i Kirkemøtet. Sak KM 14/20 behandles på 
en egen måte alle komiteer og innspillene tas med inn i arbeidet med strategiplan 
for 2021- 2025. 

 
3. Det arbeides videre med planlegging av Kirkemøtet 2020 ut fra de føringer som 

gis i møtet. 
 

Enstemmig vedtatt. 

KR 74/19 Oppnevning av medlemmer til KNs 
representantskap 2020-2024 

Sammendrag 

Kirkerådet oppnevner 7 representanter fra Den norske kirke med personlige 
varaer til KNs representantskap etter forslag fra Mellomkirkelig råd. I tillegg 
oppnevner bispedømmene sine representanter med varaer. 

 

Vi har nå blitt bedt av Kirkens Nødhjelp om å oppnevne disse 7 representantene 
med personlige varaer fra perioden fra og med Representantskapsmøtet 2020 til 
Representantskapsmøtet 2024. Frist er 20. desember d.å. (Se vedlagte brev fra 
KN). 

 

De som har sittet som representanter/varaer i forrige periode, er som følger: 

 

Representanter: Vararepresentanter: 

MKRs leder MKRs nestleder  

MKRs generalsekretær MKRs ass. generalsekretær  

Leif Christian Andersen Kristine Hofseth Hovland  

Jovna Zakharias Dunfjell (samisk representant) Johan Vasara  

Maja Osberg (ungdomsrepresentant) Arnstein Bleiktvedt  

Nord-Hålogaland biskop Tromsø domprost  

Mari Johansen Aune  
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Kjetil Drangsholt som var oppnevnt som representant, ble valgt inn i KNs styre. 
Derfor rykket hans personlige vara, Mari Johansen Aune, opp som vanlig 
medlem uten at noen ble oppnevnt som hennes vara.  

 

Samisk kirkeråd foreslo kandidater til samisk representant og vararepresentant 
på sitt rådsmøte 27.-28. november.  

 

Seksjon for barn, unge og trosopplæring i KR har kommet med forslag til 
ungdomsrepresentanter, som begge sitter i Ufung. 

 

MKR behandlet denne saken på sitt møte 26.-27. nov. og fattet følgende forslag: 

 

Mellomkirkelig råd foreslår for Kirkerådet å oppnevne følgende personer 
til Kirkens Nødhjelps representantskap for perioden fra og med 
Representantskapsmøtet 2020 til Representantskapsmøtet 2024:  

 

Representanter: Vararepresentanter: 

MKRs leder (gjenvalg) MKRs nestleder (gjenvalg) 

MKRs generalsekretær (gjenvalg) MKRs ass. generalsekretær 
(gjenvalg) 

Marianne Brekken (ny) Harald Hauge (ny) 

Johan Vasara (samisk representant, 
foreslått av SKR) (tidl. vara) 

Rita Leinan (samisk 
vararepresentant, foreslått av SKR) 
(ny) 

Fredrik Røste (ungdomsrepresentant) (ny) Oda Henriette Bavda Mortensen 
(ny) 

Nord-Hålogaland biskop (gjenvalg) Tromsø domprost (gjenvalg) 

Mari Johansen Aune (gjenvalg) Gina Lende (ny) 
 

 

 

 

Saksbehandling 

Kristin Gunleiksrud Raaum foreslo følgende: 

Parentesene etter navn strykes. 
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Direktøren endret sitt forslag til vedtak i samsvar med forslaget. 

KR 74/19 Vedtak: 

Kirkerådet oppnevner følgende personer til Kirkens Nødhjelps representantskap 
for perioden fra og med Representantskapsmøtet 2020 til 
Representantskapsmøtet 2024:  

 

Representanter: Vararepresentanter: 

MKRs leder  MKRs nestleder  

MKRs generalsekretær MKRs ass. generalsekretær  

Marianne Brekken  Harald Hauge  

Johan Vasara Rita Leinan 

Fredrik Røste Oda Henriette Bavda Mortensen 

Nord-Hålogaland biskop Tromsø domprost 

Mari Johansen Aune Gina Lende 
 

 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

KR 75/19 Oppnevning av KV delegater 

Sammendrag 

Kirkenes verdensråds (KV) neste generalforsamling arrangeres 8.-16. september 
2021 i Karlsruhe i Tyskland. Tema for generalforsamlingen er «Christ’s Love 
Moves the World to Reconciliation and Unity». 

Medlemskirkene oppnevner 80 % av delegatene, og KVs sentralkomite 
oppnevner de resterende 20 % på sitt møte i mars 2020. Sentralkomiteen vil 
balansere deltagelsen.  

Den norske kirke har fått to delegater (mot tre i Busan). I tillegg kan vi foreslå 
kandidater til ekstradelegater, som vil bli vurdert innenfor 20 %-kvoten. Den 
norske kirke kan også oppnevne en rådgiver for delegasjonen. 

Mellomkirkelig råd drøftet på sitt møte i september prinsipper og prosess for 
utvelgelse av delegatene, og MKR/AU drøftet konkrete navn på sitt møte i 
oktober. 
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På sitt møte 26.-27. november fattet MKR følgende vedtak i sak MKR 31/19:  

 

Mellomkirkelig råd foreslår for Kirkerådet å fatte følgende vedtak: 

1. Kirkerådet oppnevner følgende personer som delegater til 
generalforsamlingen i Kirkenes verdensråd i 2021: 
1. Ingeborg Midttømme   
2. Kjetil Fretheim 

 

2. Kirkerådet nominerer i tillegg følgende kandidater som ekstradelegater:  
3. Hanne Punsvik Øygard (Samisk kirkeråds forslag) 
4. Marianne Brekken 

 

Saksbehandling 

Direktøren endret sitt forslag til vedtak slik: 

Vedtakspunkt 3 strykes. 

 

KR 75/19 Vedtak: 

1. Kirkerådet oppnevner følgende personer som delegater til 
generalforsamlingen i Kirkenes verdensråd i 2021: 
1. Ingeborg Midttømme   
2. Kjetil Fretheim 

 

2. Kirkerådet nominerer i tillegg følgende kandidater som ekstradelegater:  
3. Hanne Punsvik Øygard (Samisk kirkeråds forslag) 
4. Marianne Brekken 

Enstemmig vedtatt. 
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