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Protokoll 
Kirkerådet (KR) 
 

14.03.2016 

Kirkens hus, Oslo 
 
Til stede: 

May Lisbet Hovlid Aurdal Runar Godø 

Kjartan Bergslid Sølvi Lewin 

Erling Birkedal Svein Arne Lindø 

Ivar Braut Jan Olav Olsen 

Roald Braaten Kristin Gunleiksrud Raaum 

Dag Jostein Fjærvoll Sigurd Skollevoll 

Agnes Sofie Gjeset  

Helga Haugland Byfuglien  

  

 

Til stede: fra MKR    fra SKR   

Erling Pettersen (leder)    Anne Dalheim (leder) 

 

 

Forfall:  

Egil Morland 

 

Fravær under enkelte saker, ved behandling og/eller da vedtak ble fattet:  

 

 

Til stede fra sekretariatet: 

Ole Inge Bekkelund 

Ingeborg Dybvig 

Jan Rune Fagermoen 

Jens-Petter Johnsen 

Tore Johnsen 

Gerd Karin Røsæg 

Paul Erik Wirgenes 

Berit Hagen Agøy 

 

  

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 

KR  
Oslo, 14. mars 2016 

Godkjent 

14.4.2016 
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Konstituering 

 

Møtet ble ledet av Svein Arne Lindø, og som vanlig fulgte ordningen med en 

saksordfører for hver sak. Det var ingen merknader til innkallingen. Møtet startet med 

andakt.  

 

Saksliste 

Saksnr. Sakstittel 
KR 11/16 Referatsaker 

KR 11.1/16 Foreløpig MKR Protokoll mars 2016 

KR 11.2/16 Foreløpig Protokoll SKR 7. – 8. mars.2016 til KR 

 

 

KR 12/16 Orienteringssaker 

  KR 12.1/16 Muntlig orientering ved KR MKR, SKR, BM 

KR 12.2/16 Brev fra Human Etisk Forbund om aktiv påmelding til 

gudstjenester. 

KR 12.3/16 Brev fra Steinar Aanstad om KM sak 2017 – Kirken må frasi 

seg vigselsretten. 

KR 12.4/16 Svar om retningslinjer for skolegudstjenester fra KUD 

KR 12.5/14 Orientering om Prop. 55L 

KR 12.6/16 Rapport om Spørreundersøkelse om erfaringer med å blir 

spurt om å være bispekandidat 

KR 12.7/16 Notat til KUF-komiteen – lovendringene 

KR12.8/16 Brevveksling mellom Arbeidsgiverutvalget og KA – Kirkelig 

arbeidsgiverorganisasjon 

 

 

KR 13/16 Årsrapport fra de sentralkirkelige råd 

 

KR 14/16 Valg og oppnevninger til Kirkemøtet 2016 

 

KR 15/16 Evaluering av Kirkevalget 2015 

 

KR 16/16 Forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke 
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KR 11/16 Referatsaker 
 

KR 11.1/16 Foreløpig MKR Protokoll mars 2016 

KR 11.2/16 Foreløpig Protokoll SKR 7. – 8. mars.2016  

 

 

Forslag til vedtak  
 

Kirkerådet tar sakene til orientering. 

 

 

Vedtak KR 11/16 
 

Kirkerådet tar sakene til orientering. 

 

 

 

KR 12/16 Orienteringssaker 
 

 

KR 12.1/16  Muntlig orientering ved KR, MKR, SKR og BM 

 

Kirkerådet ved direktør: 

- Takk for godt samarbeid med rådet i denne 4-årsperioden 

- Fra administrasjonen: Generasjonsskifte i staben denne våren, mange som går av 

med pensjon. Øyvind Meling nye funksjoner for direktør og ass.direktør. 

Kursing/mentorering av ledergruppen som forberedelse til endringene som 

kommer i 2017. 

- Lovprp L 55, innholdet i stor grad i samsvar med det som ble fremmet fra KM. 

Blir ikke behandlet i forkant av KM.  

- Møte med statsråden 14.mars sammen med KA og presteforeningene. 

- Styringssamtaler avholdes med alle bispedømmerådene 

- Avhold opplæring i alle bispedømmerådet om Kirkemøtets arbeidsform og 

funksjon 

- Oversendelsesforslag fra Erling Birkedal om valgmenigheter, jf. sak 54/15, dette 

vil bli fulgt opp raskt.  

 

Mellomkirkelig råd ved leder: 

- Strategiplan for likestilling mellom kjønn i Den norske kirke, saken tatt opp på 

MKR møte og fattet vedtak. 

- Gjester fra internasjonale økumeniske organisasjoner på sist møte i MKR, alle tok 

opp flyktningsituasjonen i Europa 

- Foredrag ved Knut Refsdal, NKR om økumenikk og å fremme forsoning 

- Rapport ved Ørnulf Steen om Sjømannskirkens virksomhet 
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Samisk kirkeråd ved leder: 

- Takk til Kirkerådet og administrasjonen for godt samarbeid 

- Tlf-møte for forslag om samiske kandidater til SKR 

- Møte i Kåfjord hvor det blant annet ble arbeidet med Samisk valgmøte samt 

oppfølging av Strategiplan for Samisk kirkeliv. 

- Samarbeid med Universitetet i Tromsø mht videre utdanning av teologer i 

Tromsø.   

 

Bispemøtet ved preses: 

- BM avholdt på Voksenåsen i februar  

- Heftet Religionsmøte ved kirkelige handlinger ferdigstilt under møtet 

- Veiledning om dåp av asylsøkere, dokumentet ligger på nettet. 

- «Privat prestetjeneste» drøftet på BM, ønsker ikke at ordinerte prester i Dnk skal 

etablere en privat prestetjeneste.  

- Forståelsen av tilsynet drøftet 

- Utlyst Olavsstipend for følgende temaer: Reformasjonens betydning for det 

norske samfunn og Den norske kirke i dag og Kirkens plass i det offentlige rom. 

- Arbeidsgruppe opprettet for å ivareta LHBT -ansatte 

- Kirkens Landsfond blir endret etter 1.1.2017. BM uttrykt ønske om at midlene blir 

forvaltet i tråd med det som er bakgrunnen for at fondet ble opprettet.  

 

 

 

KR 12.2/16 Brev fra Human Etisk Forbund om aktiv påmelding til gudstjenester. 

KR 12.3/16 Brev fra Steinar Aanstad om KM sak 2017 – Kirken må frasi seg 

vigselsretten. 

KR 12.4/16 Svar om retningslinjer for skolegudstjenester fra KUD 

KR 12.5/14 Orientering om Prop. 55L 

KR 12.6/16 Rapport om Spørreundersøkelse om erfaringer med å blir spurt om å være 

bispekandidat 

KR 12.7/16 Notat til KUF-komiteen – lovendringene 

KR12.8/16 Brevveksling mellom Arbeidsgiverutvalget og KA – Kirkelig 

arbeidsgiverorganisasjon 

 

 

Forslag til vedtak 

Kirkerådet tar sakene til orientering. 

 

 

KR 12/16 Vedtak: 
 

Kirkerådet tar sakene til orientering. 
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KR 13/15 Årsrapport for de sentralkirkelige råd 2015 

Sammendrag  

Årsrapporten for 2015 følger samme mal som årsrapporten for 2014.  

 

I 2014 ble malen endret slik at den følger de oppdaterte Bestemmelser om økonomistyring 

i staten.   

 

Årsrapporten inneholder seks deler, med følgende benevnelse og rekkefølge:  

 

I. Leders beretning  

II. Introduksjon til enheten og hovedtall  

III. Årets aktiviteter og resultater  

IV. Styring og kontroll i enheten  

V. Vurdering av framtidsutsikter  

VI. Årsregnskap  

 

Kirkerådet skal, etter tildelingsbrevet, publisere årsrapporten på nettsidene til Den norske 

kirke innen 1. mai eller så snart rapporten er behandlet i styringsdialogen mellom 

Kirkerådet og enheten.  

 

Forslag til vedtak 
 

Kirkerådet godkjenner årsrapporten 2015 for Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk 

kirkeråd med de innspill som fremkom i møtet, og oversender den til Kirkemøtet til 

orientering 

 

 

KR 13/16 Vedtak: 
 

Kirkerådet godkjenner årsrapporten 2015 for Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk 

kirkeråd med de innspill som fremkom i møtet, og oversender den til Kirkemøtet til 

orientering 

 

 

KR 14/16 Valg og oppnevninger KM 2016 

Sammendrag  

Kirkemøtet 2016 skal foreta følgende valg og oppnevninger: 

  - Valg av dirigentskap for møtet 

  - Valg av tellekorps 

  - Valg av protokollkomite for perioden 2016 - 2020 
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  - Valg av valgkomite for perioden 2016 – 2020 

  - Fordeling av medlemmer på Kirkemøtets komiteer for perioden  

  - Valg av komiteledere for møtet 

  - Valg av Kirkeråd og Kirkerådets leder 

  - Valg av Mellomkirkelig råd og Mellomkirkelig råds leder 

  - Valg av Samisk kirkeråd og Samisk kirkeråds leder 

   

Det er en egen nominasjonskomite som forbereder valg til Kirkerådet, Mellomkirkelig 

råd og Samisk kirkeråd, de øvrige valg forberedes av Kirkerådet. 

 
 

Forslag til vedtak 

Kirkerådet vedtar å legge de foreslåtte valgene med de nødvendige 

endringer/suppleringer frem for Kirkemøtet 2016. 

 

KR 14/16 Vedtak: 

 
Kirkerådet vedtar å legge de foreslåtte valgene med de nødvendige 

endringer/suppleringer frem for Kirkemøtet 2016. 

 

KR 15/16 Evaluering av Kirkevalget 2015 

Sammendrag  

Kirkevalget 2015 har blitt evaluert av KIFO – Institutt for kirke-, religions- og 

livssynsforskning. Kirkerådet har også innhentet rapporter fra bispedømmene om 

valggjennomføringen. Denne saken tar sikte på å presentere noen overordnede resultater 

fra evalueringen vedrørende valgdeltakelse, reelle valgmuligheter, forkastede stemmer, 

forhåndsstemmegivning, valgavvikling samtidig med andre offentlige valg, ung 

deltakelse i valget, kjønnsrepresentasjon i valgte råd, ungdomsrepresentasjon i valgte råd, 

stemmegivning begrenset til eget sokn, rekruttering av menighetsrådsmedlemmer, 

supplerende nominasjon ved valg til menighetsråd, tilskuddsordning, spørsmål om ulike 

valgordninger i ulike bispedømmer, spørsmål om lister, supplerende nominasjon, 

opptelling og stemmeretts- og valgbarhetskategori ved valg til bispedømmeråd og 

Kirkemøtet, samt valg av samiske representanter. I tillegg gis det informasjon om klager 

på gjennomføringen av valget.  

 

Til slutt gjøres det rede for forslag til videre saksgang i arbeidet med videreutvikling av 

valgreglene, samt kort for økonomiske og administrative konsekvenser. 
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Forslag til vedtak 

 
1. Kirkerådet er glad for at Kirkevalget 2015 har engasjert en større del av 

medlemmene gjennom økt valgdeltakelse. Kirkerådet merker seg også at KIFO 

vurderer det slik at det i større grad enn tidligere var reelle valgmuligheter ved 

valget, ut fra at det var flere lister i de fleste bispedømmene og større 

oppmerksomhet om kandidatene. 

 

2. Kirkerådet ser behov for å gjøre noen justeringer av valgreglene. Kirkerådet ber 

om at det forberedes en sak om endringer i valgreglene, som sendes på høring i 

forkant av behandling i Kirkemøtet i 2018. 

 

KR 15/16 Vedtak: 

1. Kirkerådet er glad for at Kirkevalget 2015 har engasjert en større del av 

medlemmene gjennom økt valgdeltakelse. Kirkerådet merker seg også at KIFO 

vurderer det slik at det i større grad enn tidligere var reelle valgmuligheter ved 

valget, ut fra at det var flere lister i de fleste bispedømmene og større 

oppmerksomhet om kandidatene. 

 

2. Kirkerådet ber om at det forberedes en sak om endringer i valgreglene, som 

sendes på høring i forkant av behandling i Kirkemøtet i 2018. 

 

KR 16/16 Forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke 

Sammendrag 

Kirkerådet har i lengre tid mottatt henvendelser fra medlemmer og andre enkeltpersoner 

med krav om at Den norske kirke bør innføre nye måter å foreta inn- og utmeldinger på 

som er mer i takt med den digitalisering som foregår ellers i samfunnet. Særlig i 

forbindelse med kirkevalgene har det vært etterlyst mulighet for enkelt å undersøke 

medlemskapsstatus og melde seg inn i eller ut av Den norske kirke. 

 

Kirkerådet har i møte 3.–5. desember 2015 vedtatt at det åpnes for en elektronisk 

selvbetjeningsløsning for innmelding i og utmelding av Den norske kirke, jf. sak KR 

57/15. På bakgrunn av en anmodning fra Kirkerådet til departementet, har regjeringen 5. 

februar 2016 fremmet forslag om endring av kirkeloven som åpner for at Kirkemøtet 

eventuelt skal kunne legge til rette for mer omfattende bruk av elektroniske løsninger ved 

innmelding og utmelding av Den norske kirke, jf. Prop. 55 L (2015–2016). 

 

For å etablere en elektronisk selvbetjeningsløsning må forskrift 4. januar 2006 nr. 6 om 

innmelding i og utmelding av Den norske kirke endres. Forslaget i Prop. 55 L (2015–
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2016) legger myndighet til å fastsette slik forskrift til Kirkemøtet. Kirkerådet legger på 

den bakgrunn opp til at Kirkemøtet 6.–12. april 2016 skal vedta ny forskrift om 

innmelding i og utmelding av Den norske kirke. 

 

Forslag til ny forskrift har vært sendt ut på høring med høringsfrist 7. mars 2016. Et 

høringssammendrag ettersendes til Kirkerådet. 

Forslag til vedtak  

1. Kirkerådet fremmer sak om Forskrift om innmelding i og utmelding av den 

norske kirke for Kirkemøtet 2016. 

 

2. Saken behandles i kirkemøtekomite B 

 

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet gjøre følgende vedtak: 

 

Med forbehold om Stortingets behandling av Prop. 55L (2015-2016) vedtar Kirkemøtet 

med hjemmel i kirkeloven§ 8 nummer 8 fjerde ledd følgende forskrift om innmelding i 

og utmelding av Den norske kirke: 

 

§ 1. Innmelding 

Innmelding i Den norske kirke skjer ved henvendelse til kirkebokføreren på bostedet 

eller til Kirkerådet (Den norske kirkes medlemsregister). Norsk statsborger som er bosatt 

i utlandet retter henvendelse til kirkebokføreren på siste bosted i Norge, eventuelt til den 

kirkebokføreren som Kirkerådet bestemmer.  Den som melder seg inn i Den norske kirke, 

må være døpt og skal gi følgende opplysninger: 

 

a) Fullt navn ifølge folkeregisteret, 

b) Bostedsadresse ifølge folkeregisteret, 

c) Fødselsnummer (11 siffer), 

d) Navn og fødselsnummer på eventuelle barn under 15 år dersom innmeldingen får 

virkning for disse, 

e) Sted og dato for dåp dersom det er mulig å opplyse om dette, 

f) Opplysning om at eventuelt medlemskap i annet tros- og livssynssamfunn i Norge 

er brakt til opphør. 

Innmeldingen kan skje ved personlig fremmøte eller skriftlig.  Skriftlig innmelding 

skal være underskrevet og datert av den som melder seg inn, eller autentisert etter 

nærmere bestemmelse om dette gitt av Kirkerådet. 

Ved innmelding skal kirkebokføreren eller Kirkerådet påse at lovens vilkår er til 

stede. 

 

§ 2. Utmelding 

Utmelding av Den norske kirke skjer ved henvendelse til kirkebokføreren på 

bostedet eller til Kirkerådet (Den norske kirkes medlemsregister). Den som melder seg ut 

av Den norske kirke, skal gi følgende opplysninger: 

 

a) Fullt navn ifølge folkeregisteret 
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b) Bostedsadresse ifølge folkeregisteret, 

c) Fødselsnummer (11 siffer) 

d) Navn og fødselsnummer på eventuelle barn under 15 år dersom utmeldingen får 

virkning for disse. 

Utmeldingen skal være underskrevet og datert av den som melder seg ut, eller 

autentisert etter nærmere bestemmelse om dette gitt av Kirkerådet. 

Dersom den som melder seg ut, ikke er registrert i Den norske kirkes 

medlemsregister, må vedkommende dokumentere medlemskapet med dåps- eller 

innmeldingsattest. 

 

§ 3. Saksbehandlingstid 

Henvendelse om inn- eller utmelding til kirkebokfører bør besvares innen 14 

dager i form av attest som viser at inn- eller utmeldingen er registrert.  

Henvendelse om inn- eller utmelding til Kirkerådet besvares i form av attest som 

viser at inn- eller utmeldingen er registrert, etter den ordning som Kirkerådet bestemmer. 

 

§ 4. Varsling 

Når inn- og utmelding skjer hos Kirkerådet, skal det innen rimelig tid gis melding 

til vedkommendes bostedsmenighet etter nærmere bestemmelser gitt av Kirkerådet. 

 

§ 5. Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft fra den til Kirkerådet bestemmer.  Samtidig oppheves 

forskrift 4. januar 2006 om innmelding i og utmelding av Den norske kirke. 

 

 

KR 15/16 Vedtak: 

Som foreslått 

 


