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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.
KR 02.3/16 Endringer i utlendingsloven flyttes fra orienteringssaker til ny sak 11/16
Endringer i utlendingsloven – Sett menneskeverdet i sentrum.
Saksliste
Saksnr.
KR 01/16

Sakstittel
Referatsaker
KR 01.1/16 Protokoll fra NFG 18.11.15
KR 01.2/16 Protokoll SKR 30.11 – 01.12.15
KR 01.3/16 Protokoll fra AGU 10.11.2015
KR 01.4/16 Protokoll fra AGU 14.01.2016
KR 01.5/16 Protokoll fra MRK møte 24.-25.11.15
KR 01.6/16 Referat SMM 09.12.15

KR 02/16

Orienteringssaker
KR 02.1/16 Muntlig informasjon fra KR/MKR/SKR/BM
KR 02.2/16 Retningslinjer for skolegudstjenester – brev av 18.12.15
KR 02.3/16 Utgår
KR 02.4/16 En betenkning om kirkeasyl – Til orientering på grunn av den
aktuelle situasjonen.
KR 02.5/16 Høringssvar – forslag til felles likestilling og
diskrimineringslov – brev av 20.01.16.

KR 03/16

Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen – utkast
til aktuelle regelverk

KR 04/16

Reglement for Bispemøtet

KR 05/16

Klagenemnd

KR 06/16

Innmelding i Arbeidsgjevarorganisasjon

KR 07/16

Endringer i regler for valg av Kirkeråd og tilhørende endringer i
Kirkemøtets forretningsorden

KR 08/16

Kirkelig vigsel for likekjønnede par

KR 09/16

Opprettelse av arbeidsgiverutvalg

KR 10/16

Forskrift om endring av regler av 14.november 1997 for valg av Kirkeråd

KR 11/16

Endringer i utlendingsloven - Sett menneskeverdet i sentrum
2
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KR 01/16 Referatsaker
KR 01.1/16
KR 01.2/16
KR 01.3/16
KR 01.4/16
KR 01.5/16
KR 01.6/16

Protokoll fra NFG 18.11.15
Protokoll SKR 30.11-01.12.15
Protokoll Kirkerådets Arbeidsgiverutvalg 10.11.15
Protokoll Kirkerådets Arbeidsgiverutvalg 14.01.16
Protokoll Mellomkirkelig råd 24.-25.11.15
Referat fra SMM-rådsmøte 09.12.2015

Forslag til vedtak
Kirkerådet tar sakene til orientering.

Vedtak KR 01/16
Kirkerådet tar sakene til orientering.

KR 02/16 Orienteringssaker
KR 02.1/16

Muntlig orientering ved KR, MKR, SKR og BM

Kirkerådet ved direktør:
1. Skolegudstjenestedebatten, jf. brev sendt fra Kirkerådet 18.12.15
2. Stortingets budsjettbehandling høsten 2015 – Kirkerådet fikk ekstrabevilgning på
4,3 mill. til å utvikle en utmeldingsapp.
3. Linda Hofstad Helleland ny Kulturminister. Lov prp. Som var ventet ved
årsskiftet er nå varslet i mars. Denne bør være behandlet i Stortinget før
Kirkemøtet.
4. Brev fra kulturministeren om søndagsåpne butikker.
5. Klimatoppmøtet i Paris.
6. Kirkens ledere utfordret politikere i ulike sammenhenger, bla i flyktninge- og
asylspørsmål.
7. Flyktninger og asyl, høy medieprofil fra kirkens side, kirkens ansvar fremhevet.
8. Inn- og utmeldinger i Dnk i 2015: 15.800 meldt seg ut, mens 2000 har meldt seg
inn.
9. Hjemmesiden Reformasjonsjubileet 2017 åpnet i dag. Paven vil delta i Lund i
Sverige under markeringen på reformasjonsdagen.
10. Boken Dialogteologi på norsk ble introdusert og delt ut til Kirkerådets
medlemmer.
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Samisk kirkeråd ved leder:
1. Telefonmøte kommende uke for å foreslå lederkandidater til Samisk kirkeråd.
2. Bispevigslingen i Bodø av ny biskop i Sør Hålogaland en fin opplevelse.
Bispemøtet ved fungerende preses:
1. Bispemøtet i januar drøftet forslag til vedtak vedrørende Vigsel av likekjønnede
2. Vigsling av ny biskop i Sør-Hålogaland, blir fulgt opp av kursing etter opplegg av
BM.
3. BM som avholdes i februar åpner med gudstjeneste og foredrag i krypten i Oslo
domkirke.
4. BM nedsetter nå en gruppe som skal utrede Vegen til vigslet tjeneste – VTVT,
Ørnulf Elseth skal lede dette arbeidet.
5. BM skal nedsette en gruppe som skal følge opp LHBT
6. Stramme økonomiske rammer medfører reduksjon av antall prestestillinger i
bispedømmene, BM følger situasjonen.
Mellomkirkelig råd
Ingen orientering
KR 02.2/16
KR 02.3/16
KR 02.4/16
KR 02.5/16

Retningslinjer for skolegudstjenester – brev av 18.12.15
Endringer i utlendingsloven (Innstramminger II)
En betenkning om kirkeasyl – Til orientering på grunn av den aktuelle
situasjonen.
Høringssvar – forslag til felles likestilling og diskrimineringslov – brev av
20.01.16.

Forslag til vedtak
Kirkerådet tar sakene til orientering.

KR 02/16 Vedtak:
Kirkerådet tar sakene til orientering.

KR 03/15 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til
virksomhetsoverdragelsen – utkast til aktuelle regelverk
Sammendrag
I samband med planleggingen av virksomhetsoverdragelsen må det gjøres enkelte
tilpasninger i det kirkelige regelverket for at det foreslåtte nye rettssubjektet skal kunne
motta dagens statlige kirkelige virksomheter og å bli arbeidsgiver for de ansatte knyttet til
disse virksomheten.
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Tilnærmingen i saksorienteringen er å redegjøre for endringen i det lovbestemte
regelverket for de berørte ansatte når de opphører å være statsansatte. Dette utløser et
behov for – innenfor det handlingsrom som foreligger – å ta stilling til om regelverk som
bortfaller som lovbestemt, allikevel skal videreføres. Denne delen av saksfremstillingen
er av generell karakter.
Videre tar saksorienteringen mer spesifikt for seg de enkelte ansattekategorier som
omfattes av virksomhetsoverdragelsen og vurderer nærmere det arbeidsrettslige regelverk
for disse, herunder fordelingen av de ulike arbeidsgiverfunksjonene. Dette munner ut i
forslag til vedtak av personalreglementer som omfatter samtlige berørte ansattekategorier,
tjenesteordninger for de ulike gruppene av prester, kvalifikasjonskrav for å bli prest samt
den tilhørende forskriften om autorisasjon av prester etter EØS-avtalen.
Friheten til å bestemme innholdet i det arbeidsrettslig regelverk er begrenset på de
områder som er regulert i arbeidsmiljøloven, som i utgangspunktet er ufravikelig.
Betydningen av dette drøftes – likeledes hva som endres i og med at tjenestemannsloven
ikke lenger vil gjelde og heller ikke som pliktig ordning de av forvaltningslovens
bestemmelser om enkeltvedtak som i dag gjelder i flere viktige grupper av
tjenestemannssaker.
Med noen få unntak er det søkt å gjøre bare de endringer som er nødvendige for at det
nye rettssubjektet skal kunne overta som arbeidsgiver. Hva særlig gjelder
myndighetsfordelingen, har et viktig mål vært – så det er mulig – å unngå å skape
ordninger som vil sette biskopene i et underordningsforhold til Kirkerådet.
Saken har vært på høring høsten 2015 til bispedømmerådene, biskopene og berørte
arbeidstakerorganisasjoner. Resultat fra høringen er omtalt i saksorienteringen.
Saken må ses i sammenheng med sak KR 05/16 om forslaget om å opprette en ny særskilt
klagenemnd for Den norske kirke.

Forslag til vedtak
Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å vedta følgende regelverk:1

1

Siden Kirkemøtet vil være nytt vedtaksorgan, gjøres ingen markering i kursiv av endringer fra de statlige
regelverkene som i dag gjelder på samme område og som det med dette forslaget gjøres enkelte
tilpasninger i.
Nå det under enkelte paragrafnumre står «opphevet», slik staten selv bruker å gjøre når numrene i lover
eller forskrifter ikke justeres, betyr det ikke annet enn at det er Kirkemøtet som på vegne av det nye
rettssubjektet har opphevet den tidligere, statlige bestemmelsen, men beholdt opprinnelig
nummerrekkefølge. Dette er gjort for gjenkjennelsens skyld, trass i den nye forankringen hos ny
arbeidsgiver. Enkelte steder, som ved opphevelsen av boplikten i tjenesteordningene, er det imidlertid
staten selv som allerede har opphevet de aktuelle bestemmelser.
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1. Forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting av prest i Den norske kirke
I
§ 1. Virkeområde
Disse bestemmelsene gjelder for tilsetting av prest i Den norske kirke. Med
prest menes biskop, prost, menighetsprest samt døveprest, fengselsprest,
studentprest og andre spesialprester. Som menighetsprest regnes sokneprest,
prostiprest og kapellan.
§ 2. Alminnelige vilkår for tilsetting
Som prest kan tilsettes person som:
a) er medlem av Den norske kirke og
b) har rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og
c) innenfor eller utenfor denne graden har fullført praktisk-teologisk
utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet og
d) behersker norsk språk slik det kreves etter lov 11. april 1980 nr. 5 om
målbruk i offentleg teneste.
§ 3. Teologiske og kristendomsfaglige mastergrader
Som prest kan også tilsettes person som oppfyller kravene i § 2 bokstavene
a), c) og d), som har rett til å bruke tittelen master eller en av de tidligere høyere
gradstitler og som av et fakultet med rett til å tildele cand.theol.-graden, er
vurdert å inneha en kompetanse som i innhold og omfang tilsvarer cand.theol.graden.

Se pkt. XVIII, der alle endringene fra i dag er synliggjort, bortsett fra i det første utkastet, der en større
omredigering er gjort.
For at departementet skal slippe å treffe eget opphevingsvedtak, er det tatt inn et eget vedtakspunkt om at
dagens aktuelle regelverk oppheves. Dette gjelder tjenesteordningene og reglene om kvalifikasjonskrav –
inklusive EØS-forskriften. Tilsvarende vedtakspunkt er tatt inn ved personalreglementene, som i dag er
godkjent av staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Felles for alle regelverkene er at
staten ved departementene ikke lenger har myndighet til å vedta dem.
Samtlige regelverk gis med forbehold om at kirkeloven blir endret, slik at vedtaket har hjemmel.
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§ 4. Evalueringsnemnda
Evalueringsnemnda består av følgende fem medlemmer med personlige
varamedlemmer oppnevnt av de respektive instanser:
-

ett medlem med varamedlem fra de teologiske fakultetene,

-

ett medlem med varamedlem fra de praktisk-teologiske seminarene,

-

ett medlem med varamedlem fra den tjenestemannsorganisasjon som
organiserer flest prester i Den norske kirke,

-

to medlemmer med varamedlemmer blant Kirkemøtets leke
medlemmer.

Kirkerådet administrerer oppnevningsprosessen og ser til at instansenes
oppnevning gir god kjønnsbalanse.
Oppnevningen skjer for fire år og følger Kirkerådets funksjonsperiode.
Evalueringsnemnda konstituerer seg selv og velger selv sin leder. Lederen
velges for to år av gangen.
§ 5. Annen tilsvarende kompetanse
Som prest kan også tilsettes person som oppfyller kravene i § 2 bokstavene a),
c) og d), og som etter vedtak av Evalueringsnemnda anses å inneha tilsvarende
kompetanse som candidata/candidatus theologiae på følgende grunnlag:
1)

minst femårig gradsutdanning på masternivå eller tilsvarende ved et
høyere lærested med en innholdsprofil som er, eller som søkeren
gjennom praksis har utviklet til å være, relevant for prestetjenesten og

2)

som del av eller i tillegg til denne graden har en faglig fordypning
som, av et fakultet med rett til å tildele cand.theol.-graden, er vurdert
som tilstrekkelig opptaksgrunnlag til teologistudier på høyere nivå,
minst 80 studiepoeng, eller har dokumentert kunnskaper
innen
teologiens tradisjonelle hoveddisipliner som tilsvarer dette og

3)

av Evalueringsnemnda ikke finnes personlig uegnet til prestetjeneste og

4)

har fylt 35 år og

5)

har innehatt graden i minst fem år. Evalueringsnemnda kan i
særlige tilfelle gjøre unntak fra dette vilkåret når graden ble
oppnådd etter fylte 50 år.
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§ 6. Særlige kvalifikasjoner
Som prest kan også tilsettes person som oppfyller kravene i § 2 bokstavene a),
c) og d), og som Evalueringsnemnda har truffet vedtak om å gjøre unntak fra § 2
bokstav b) for.
Vilkår for at nemnda kan treffe slikt vedtak er at det foreligger helt særlige
grunner fremlagt i søknad fra vedkommende biskop. Vedkommende må ha
personlige forutsetninger som gjør at han eller hun utvilsomt er særlig kvalifisert
for å utføre prestetjeneste i Den norske kirke, og det må også foreligge et særlig
kirkelig behov for vedkommendes tjeneste.
§ 7. Autoriserte prester
Som prest kan også tilsettes statsborger fra annet EØS-land som er autorisert
av Kirkerådet etter forskrift om autorisasjon av prester i henhold til avtalen om
det europeiske samarbeidsområde (EØS-avtalen), og som oppfyller kravene her i
§ 2 bokstavene a) og d).
§ 8. Saksbehandling og klageregler
Evalueringsnemnda er avgjørelsesmyndighet og vurderer søknader etter §§ 5
og 6.
Forvaltningsloven gjelder for nemndas saksbehandling.
Kirkerådets sekretariat er sekretariat for nemnda.
Evalueringsnemndas vedtak kan påklages etter forvaltningslovens
bestemmelser om klage på enkeltvedtak.
Ved søknad etter § 5 om tilsvarende kompetanse som cand.theol.-graden, er
det søkeren selv som har klagerett. Ved søknad om unntak fra kompetansekrav,
jf. § 6, ligger klageretten hos den biskopen som har søkt på vegne av
vedkommende person.
Klageorgan er Kirkerådet ved Kirkerådets arbeidsutvalg. Kirkerådets leder er
leder av klageorganet.
Som faglig konsultativt medlem uten stemmerett skal i hver enkelt klagesak
fungere det medlem eller varamedlem av Evalueringsnemnda valgt etter § 4
første ledd annet strekpunkt som ikke deltok i behandlingen av den aktuelle
saken i nemnda.
Regler for Kirkerådets virksomhet gjelder for klageorganet så langt det
passer.
Kirkerådet sørger for at Kirkemøtet årlig orienteres om vedtak i eventuelle
klagesaker, om vedtak som er truffet etter §§ 5 og 6 samt en orientering om
autorisasjoner gitt etter § 7.
Kirkerådet kan gi utfyllende bestemmelser om saksbehandlingen for
klageorganet.
§ 9. Ikrafttredelse og opphevelse av annen forskrift
Forskriften trer i kraft fra den tid Kirkerådet bestemmer.
Fra den tid forskriften trer i kraft, oppheves forskrift 17. juni 1988 nr. 3361
om tilsetting av menighetsprest.
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II
Vedtaket skjer med forbehold om at kirkeloven blir endret, slik at Kirkemøtet gis
den nødvendige hjemmel.

2. Forskrift om autorisasjon av prester i henhold til avtalen om Det europeiske
økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen)
I
§ 1. Virkeområde
Denne forskrift gjelder for autorisasjon i Norge av prester som omfattes av
EØS-avtalens bestemmelser om gjensidig godkjenning av kvalifikasjoner for
yrkesutøvelse.
§ 2. Ordforklaring
I denne forskrift skal forstås med følgende uttrykk:
1.

EØS: Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

2.

EØS-avtalen: Avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde.

3.

EØS-land: Stat tilsluttet EØS-avtalen.

4.

EØS-statsborger: Statsborger i stat tilsluttet EØS-avtalen.

§ 3. Autorisasjon som prest i Den norske kirke
Kirkerådet gir autorisasjon som prest i Den norske kirke for EØS-statsborger
fra annet EØS-land som oppfyller vilkårene for autorisasjon.
For autorisasjon som prest i Den norske kirke kreves:
1. at søkeren fremlegger dokumentasjon for at vedkommende er ordinert til
prestetjeneste i en evangelisk-luthersk kirke, og
2. at det ikke foreligger slike omstendigheter som ville gitt grunnlag for
tilbakekall av ordinasjonsrettighetene.
§ 4. Informasjon
EØS-statsborgere som ønsker autorisasjon i medhold av denne forskrift, skal
henvende seg til Kirkerådet, som sørger for at vedkommende får opplysninger om
norsk lovgivning som har betydning for utøvelse av prestetjeneste i Den norske
kirke.
§ 5. Behandling av søknad om godkjenning m.m.
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Søknad om autorisasjon skal avgjøres så snart som mulig, og senest fire
måneder etter at alle nødvendige dokumenter er fremlagt.
Kirkerådet skal underrette departementet og den kirken som har ordinert
vedkommende til prestetjeneste, om autorisasjon som gis i medhold av denne
forskrift.
§ 6. Tap av autorisasjon m.m.
Departementet/Kirkerådet skal så vidt mulig underrette vedkommende
kirkelige myndigheter i annet EØS-land hvor EØS-statsborger er ordinert eller har
tjenestegjort, dersom presten her i landet
1. dømmes for lovovertredelse i tilknytning til sin yrkesutøvelse,
2. legges disiplinærforføyning på grunn av grov forsømmelse i tilknytning til
yrkesutøvelsen,
3. får sin autorisasjon tilbakekalt, eller
4. frasier seg sin autorisasjon.
Om vedkommende kirkelige myndigheter i et annet EØS-land har bedt om
opplysninger som nevnt i første ledd, skal opplysningene gis innen tre måneder
etter at forespørselen ble mottatt.
§ 7. Utfyllende regler
Kirkerådet kan gi nærmere forskrifter til utfylling og gjennomføring av de
direktiver som ligger til grunn for denne forskrift. Departementet kan også gi
utfyllende forskrifter eller gjøre endring i denne forskrift til gjennomføring av
endringer eller tillegg i de direktiver som ligger til grunn for forskriften.
Kirkerådet kan utferdige nærmere retningslinjer for utformingen av og
innholdet i de meddelelser og bevis som skal utferdiges etter denne forskrift.
§ 8. Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft når Kirkerådet bestemmer.
Fra den tid forskriften trer i kraft, oppheves forskrift 21. desember 2004 nr.
1832 om autorisasjon av prester i henhold til avtalen om Det europeiske
økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen).
II
Vedtaket skjer med forbehold om at kirkeloven blir endret, slik at Kirkemøtet gis
den nødvendige hjemmel.
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3. Personalreglement for prester i Den norske kirke
I
Del I Generelt
§ 1 Myndighet, virkeområde og definisjoner
1. Bispedømmerådet tilsetter menighetsprester og proster i Den norske kirke.
Med menighetsprest menes sokneprest, prostiprest og kapellan.
Bispedømmerådet tilsetter også enkelte spesialprester i Den norske kirke.
2. Dette reglementet gjelder for biskoper, for menighetsprester og proster som
tilsettes av bispedømmerådet og – så langt det passer – for spesialprester som
tilsettes av bispedømmerådet.
§ 2 Unntak fra reglementsbestemmelser
1. Reglene i §§ 3–11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om
nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet 17. april
2012.
2. Reglene i §§ 6–11 gjelder ikke for tilsetting for kortere tid enn ett år. I disse
tilsettingssakene gis innstilling av prosten, og biskopen har
tilsettingsmyndighet. For tilsettinger for kortere tid enn seks måneder gjelder
heller ikke reglene i §§ 3–5. En forlengelse av et midlertidig tilsettingsforhold
som innebærer at tilsettingen samlet sett vil strekke seg over ett år, skal
behandles etter reglementets vanlige regler.
§ 2a Om forvaltningslovens anvendelse i personalsaker
Ut over det som følger av at forvaltningsloven kommer til anvendelse ved
bestemmelsen i kirkeloven § 38 første ledd, regnes som enkeltvedtak også de
avgjørelser som er nevnt i forvaltningsloven § 2 annet ledd første punktum.
Kapittel 5 i forskrift 15. desember 2006 nr. 1456 til forvaltningsloven gjelder
tilsvarende.

Del II Kunngjøring
§ 3 Kunngjøring av stillinger
1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig.
2. Kunngjøring skal skje hos NAV (Arbeids- og velferdsetaten).
Bispedømmerådet avgjør om stillinger også skal kunngjøres andre steder
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§ 4 Kunngjøringers innhold
1. Kunngjøringen skal inneholde en beskrivelse av stillingen, opplysninger om
tittel og arbeidsområde, kvalifikasjonskrav, lønnsvilkår, tjenestested,
tjenestebolig, målform i tjenesten og fra hvilket tidspunkt stillingen er ledig.
Det skal opplyses om søknadsfristen, som ikke må være kortere enn tre uker
fra kunngjøring hos NAV.
2. Kunngjøringen skal også inneholde opplysninger om stillingen er en
heltids- eller deltidsstilling og om det er en fast eller midlertidig stilling.
Videre skal kunngjøringen nevne hvem som kan gi nærmere opplysninger om
stillingen. Dersom stillingsinnehaveren plikter å gjennomgå opplæring, skal
dette fremgå av kunngjøringen.
§ 5 Vilkårene for fornyet kunngjøring
En stilling kan lyses ut på nytt dersom det ikke har meldt seg et tilstrekkelig
antall kvalifiserte søkere, og det må forventes at en ny utlysning kan endre
dette forholdet. Dersom det i kunngjøringen er stilt kvalifikasjonskrav som går
ut over kvalifikasjonskravene for tilsetting av prest i Den norske kirke, og
bispedømmerådet på et vesentlig punkt ønsker å fravike disse, skal også
stillingen utlyses på nytt. Det samme gjelder om det har gått uforholdsmessig
lang tid siden kunngjøring ble foretatt, eller om forholdene har endret seg
vesentlig.
Del III Innstilling, behandling av søknader m.m.
§ 6 Behandling av søknader
1. Etter utløpet av søknadsfristen skal det snarest settes opp en alfabetisk liste
over søkerne (utvidet søkerliste) som i samsvar med forvaltningslovforskriften
av 15. desember 2006 § 15 skal inneholde samtlige søkeres navn, alder og
fullstendige opplysninger om deres utdanning og praksis i offentlig og privat
virksomhet. Listen sendes medlemmene av innstillingsrådet så snart den
foreligger. Listen og kopi av søknadene sendes også, gjennom biskopen, til
vedkommende menighetsråd.
2. Det skal også snarest settes opp offentlig søkerliste som skal inneholde
søkernes navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller
arbeidskommune. Opplysninger om en søker kan likevel unntas fra
offentlighet etter bestemmelsene i offentleglova § 25 annet ledd dersom
søkeren selv anmoder om dette. Det skal fremgå av søkerlisten hvor mange
søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn disse har. Det skal sendes
kopi av søkerlisten til de tjenestemannsorganisasjonene som organiserer
prester i bispedømmet.
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3. Det skal gjennomføres intervju med de søkerne som synes å være best
kvalifisert til stillingen. Biskopen avgjør i samråd med bispedømmerådet
hvem som skal intervjues. Medlemmene av innstillingsrådet kan dessuten
kreve at det gjennomføres intervju med andre kvalifiserte søkere.
4. Ved intervjuet skal innstillingsrådet og en representant fra vedkommende
menighetsråd delta. Når stillingen skal ha flere sokn som tjenestested (særskilt
arbeidsområde), kan menighetsrådene peke ut to representanter som deltar ved
intervjuet. Ved tilsetting av prost velger menighetsrådene i prostiet inntil tre
representanter fra ulike menighetsråd til å delta under intervjuet, hvorav en fra
prostesetet. Ved tilsetting av prost kan også biskopen delta. Ved tilsetting av
spesialprest bør en representant for institusjonen eller organisasjonen der
presten skal tjenestegjøre gis anledning til å delta på intervjuet.
5. Dersom det under intervjuet kommer fram nye opplysninger av betydning,
skal disse nedtegnes og vedlegges saksdokumentene.
6. Stiftsdirektøren kan velge å ta søknader under behandling selv om
søknadsfristen er overskredet. I så fall skal samtlige slike søknader tas under
behandling.
§ 7 Vurdering av søkerne
1. Organene som er nevnt i §§ 8–10, uttaler seg på grunnlag av opplysninger
som er gitt i søknadene, som er fremkommet under intervju og fra oppgitte
referanser, og ut fra dokumentert kjennskap til søkerne. Det skal ikke
innhentes opplysninger fra en søkers nåværende eller tidligere arbeidsgiver
dersom søkeren ber om at man unnlater dette.
2. Prioritering av søkerne skal foretas ut fra en helhetsvurdering der det legges
vekt på utdanning, praksis, ansiennitet og personlige kvalifikasjoner sett i
sammenheng med stillingens særlige arbeidsoppgaver. Behovet for
representasjon av begge kjønn i prestekollegiet skal vektlegges. Likeledes skal
hensynet til forflytning vektlegges. Kvinner og menn har lik adgang til
tilsetting som prest.
§ 8 Uttalelse fra menighetsråd m.m.
1. Menighetsrådet har, etter at det er gjennomført intervju, jf. § 6 nr. 3–5,
anledning til innen en av stiftsdirektøren fastsatt frist å gi uttalelse om hvilke
tre personer blant søkerne som rådet ønsker tilsatt. Ved tilsetting av prost og
når stillingen skal ha flere sokn som tjenestested (særskilt arbeidsområde),
skal alle de berørte menighetsrådene gis anledning til å uttale seg. Ved
tilsetting av prost skal informasjon som nevnt i § 7 nr. 1 formidles av dem som
har deltatt ved intervjuet i medhold av § 6 nr. 4 tredje punktum. Søkerne
nevnes i prioritert rekkefølge. Rådets uttalelse føres inn i møteboken med
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opplysning om stemmetall for de søkerne rådet har foreslått. Vedtar
menighetsrådet ikke å gi noen uttalelse, skal også dette føres inn i møteboken.
Rådet sender utskrift av møteboken med søkerliste og søknader til
innstillingsrådet.
2. Ved tilsetting av spesialprest skal også institusjonene eller organisasjonen
der presten skal tjenestegjøre gis anledning til å gi uttalelse om hvilke tre
personer blant søkerne, nevnt i prioritert rekkefølge, som ønskes tilsatt.
§ 9 Innstillingsrådet og innstilling
1. Innstillingsrådet består av vedkommende prost, stiftsdirektøren og en
representant for tjenestemennene. Prosten er leder av innstillingsrådet. Ved
tilsetting av prost fastsetter biskopen hvilken prost som skal sitte i
innstillingsrådet.
2. Den arbeidstakerorganisasjonen som organiserer flest prester i
bispedømmet, oppnevner ett medlem med personlig varamedlem.
Oppnevningen kan skje for fire eller to år. Arbeidstakerrepresentanten skal
ivareta interessene til samtlige søkere. Medlem og varamedlem av
bispedømmerådet kan ikke være medlem av innstillingsrådet.
3. Innstillingen avgjøres i møte eller ved at prosten gir skriftlig forslag til
innstilling, som så sendes de øvrige medlemmene av innstillingsrådet.
Forslaget sendes først til arbeidstakerrepresentanten. Denne sender saken
videre til det tredje medlemmet av innstillingsrådet. Hvis disse er enige i
forslaget, blir dette innstillingen. Dersom et av medlemmene er uenig i
prostens forslag til innstilling eller ønsker at innstillingen skal avgjøres i møte,
skal det sammenkalles til møte i innstillingsrådet.
4. Dersom det er flere kvalifiserte søkere til en stilling, skal vanligvis tre
søkere innstilles i prioritert rekkefølge. Den endelige innstillingen tas inn i
innstillingsprotokollen, som underskrives av alle. Hvert medlem av rådet har
rett til å begrunne sitt standpunkt i protokollen. Den som er innstilt av et
mindretall, regnes også som innstilt.
5. Ved spørsmålet om søkernes innsynadgang i en formell innstilling,
anvendes kapittel 5 i forvaltningslovforskriften.

Del IV Tilsetting
§ 10 Tilsetting
1. Tilsettinger foretas av bispedømmerådet i ordinært møte. I særskilte tilfeller
kan også bispedømmerådets tilsettingsvedtak fattes på annen måte. Vedtak om
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tilsetting bør inneholde flere navn i prioritert rekkefølge. Ved tilsetting av
person som ikke er ordinert, må det tas forbehold om ordinasjon.
2. Personer som kun mangler kvalifikasjoner etter forskrift om
kvalifikasjonskrav for tilsetting av prest i Den norske kirke § 2 bokstav c) om
praktisk-teologisk utdanning, og som befinner seg i den avsluttende delen av
profesjonsstudiet i teologi eller tilsvarende, kan tilsettes med forbehold om at
dokumentasjon for bestått praktisk-teologisk eksamen fremlegges innen fire
måneder etter at det er blitt gjort vedtak om tilsetting.
3. Før bispedømmerådet treffer vedtak om tilsetting av person som har blitt
autorisert til prestetjeneste i medhold av forskrift om autorisasjon av prester i
henhold til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØSavtalen), skal biskopen etter samtale med søkeren ha funnet vedkommende
personlig skikket for prestetjeneste i Den norske kirke og mottatt
vedkommendes løfte om å utføre denne tjeneste i overensstemmelse med Den
norske kirkes ordninger.
4. Dersom bispedømmerådet vil tilsette en søker som ikke er innstilt, skal
bispedømmerådet be om skriftlig uttalelse om vedkommende fra
innstillingsrådet. Også et mindretall i bispedømmerådet kan be om en slik
uttalelse. Dersom innstillingsrådet likevel ikke vil innstille vedkommende,
skal saken avgjøres av bispedømmerådet. Bare søkere som er innstilt, eller den
som bispedømmerådet vil tilsette, kan da tilsettes.
5. Arbeidstakerrepresentanten fra den/de arbeidstakerorganisasjonene hvor
søkerne er organisert, har møte- og talerett i bispedømmerådet under
behandling av en tilsettingssak.
§ 11 Overgang fra midlertidig stilling til fast tilsetting
En person som er midlertidig tilsatt etter offentlig kunngjøring og vanlig
tilsettingsprosedyre, kan tilsettes fast uten ny kunngjøring og behandling av
innstillende myndighet.
§ 12 Melding om tilsetting
1. Ved tilsetting av biskop skal Kirkerådet gi vedkommende skriftlig melding
om tilsettingsvedtaket.
2. Bispedømmerådet skal gi vedkommende person skriftlig melding om
tilsettingsvedtaket med opplysning om eventuelle særvilkår. Hvis
vedkommende tilsettes med prøvetid, skal underretningen også inneholde en
orientering om de særlige bestemmelsene som gjelder under prøvetid.
Vedkommende skal innen åtte dager gi melding om hun/han tar imot
stillingen.
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3. Bispedømmerådet gir snarest mulig melding til alle søkere om hvem som er
tilsatt i stillingen. Slik melding om tilsetting skal også gis til bispedømmerådet
i det bispedømmet hvor vedkommende eventuelt skal fratre kirkelig stilling.
4. Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i samsvar med bestemmelsene i
arbeidsmiljøloven §§ 14-5–14-8 både for faste og midlertidige
tilsettingsforhold.
Del V Beregningsregler, ordensstraff, oppsigelse, suspensjon, avskjed og
klage
§ 13 Beregning av ansettelsestidens lengde
Ved beregning av ansettelsestidens lengde etter arbeidsmiljøloven § 15-3
medregnes all sammenhengende tjeneste i rettssubjektet Den norske kirke.
§ 14 Ordensstraff
Ordensstraffer etter tjenestemannsloven § 14 slettes etter fem år.
§ 15 Vedtaksorgan i saker om oppsigelse, suspensjon, avskjed og klage
1. Den norske kirkes klagenemnd treffer vedtak om suspensjon, oppsigelse
eller avskjed av biskop.
2. Bispedømmerådet treffer vedtak om at menighetsprest, prost eller
spesialprest som er tilsatt av rådet, skal sies opp, suspenderes eller gis avskjed.
3. Dersom saken krever særlig rask avgjørelse, kan vedtak om suspensjon etter
arbeidsmiljøloven § 15-13 for menighetsprest, prost eller spesialprest som er
tilsatt av rådet, også treffes av biskopen i samråd med bispedømmerådets
leder. På samme vilkår kan preses treffe vedtak om suspensjon av biskop.
§ 16 Saksbehandlingsregler, klage
Vedtak om oppsigelse, suspensjon eller avskjed etter § 15 nr. 2 og nr. 3 første
punktum kan påklages til Kirkerådet i samsvar med forvaltningslovens
bestemmelser om klage på enkeltvedtak. Klagen fremsettes skriftlig for
vedtaksorganet. Overfor vedtak etter § 15 nr. 3 første punktum fremsettes
klagen skriftlig for vedkommende biskop.
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Del VI Andre bestemmelser
§ 17 Arbeidstid mv.
1. Alle arbeidstakere plikter å overholde den arbeidstid som til enhver tid er
bestemt for dem.
2. Enhver leder er forpliktet til å føre kontroll med at de underordnede
overholder den fastsatte arbeidstid og at denne utnyttes effektivt. Lederen
plikter videre å følge opp og ha oversikt over underordnedes ferie-, fridager
etter fridagsavtalen og sykefravær.
§ 18 Velferdspermisjoner
Velferdspermisjoner kan gis i samsvar med hovedtariffavtalens
fellesbestemmelser. Prosten avgjør søknader fra menighetsprest i prostiet.
Biskopen avgjør søknader fra prost i bispedømmet. Preses avgjør søknader fra
biskop. Kirkerådets leder avgjør søknad fra preses.
§ 19 Permisjoner i forbindelse med opplæring, overgang til annen stilling m.v.
1. Biskopen kan, så langt tjenesten tillater det, gi tjenestefri med eller uten
lønn i inntil to år for den som ønsker å gjennomføre en utdanning eller utføre
et arbeid som er av direkte betydning for vedkommendes videre faglige
utvikling i Den norske kirkes tjeneste. Preses kan på samme vilkår gi biskopen
tjenestefri, og tilsvarende Kirkerådets leder for preses. Ved tjenestefri med
lønn forutsettes det at utføring av annet arbeid er ulønnet. Når det gjelder
vilkårene for tjenestefri med lønn, herunder regler om plikttid, følges
bestemmelsene gitt av Kirkemøtet eller den Kirkemøtet har bemyndiget til å gi
slike bestemmelser.
2. Biskopen kan i særskilte tilfeller gi tjenestefri i inntil ett år for å overta
annen stilling. Unntaksvis kan slik permisjon forlenges.
§ 20 Ferie m.v.
Regler om feriefastsettelse og tiden for ferie er regulert i ferieloven, se særlig
denne lovs §§ 6 og 7. Bestemmelser om fridager er regulert i fridagsavtalen.
Prosten sørger for at det blir satt opp ferielister for prostiet i så god tid som
mulig og tilstår prestene ferie. Biskopen tilstår prostene ferie. Biskopen
meddeles ferie av preses og preses av Kirkerådets leder.
§ 21 Attest
Den arbeidstaker som fratrer sin stilling etter oppsigelse eller avskjed eller
som ber om det, har rett til å få skriftlig attest, jf. arbeidsmiljøloven § 15-15.
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Attesten skal inneholde arbeidstakerens navn, fødselsdato, hvilken (hvilke)
stilling(er) vedkommende har hatt, og dato for tiltredelse i og eventuell
fratredelse fra stillingen(e). I tillegg skal det gis opplysninger om hvilke
arbeidsområder tjenestemannen har hatt. Attesten kan videre gi en vurdering
av arbeidstakerenog utførelsen av arbeidet dersom dette ønskes av
vedkommende selv.
§ 22 Ikrafttredelse
Dette reglementet trer i kraft fra det tidspunkt Kirkerådet bestemmer.
II
Vedtaket skjer med forbehold om at kirkeloven blir endret, slik at Kirkemøtet
gis den nødvendige hjemmel.

4. Personalreglement for de ansatte ved bispedømmekontorene
I
Del I Generelt
§ 1 Myndighet og virkeområde
Bispedømmerådet tilsetter personell ved bispedømmekontoret.
Dette reglementet gjelder for arbeidstakere ved bispekontorene.
§ 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene
Reglene i §§ 6–11 gjelder ikke for tilsettinger for kortere tid enn ett år. I disse
tilsettingssakene gis innstilling av stillingens nærmeste overordnede.
Stiftsdirektøren, eller den direktøren gir fullmakt, har tilsettingsmyndighet.
For tilsettinger for kortere tid enn seks måneder gjelder heller ikke reglene i §§
3–5. En tilsetting/forlengelse av et tilsettingsforhold som vil strekke seg utover
ett år, skal behandles etter reglementets vanlige regler.
§ 2a Om forvaltningslovens anvendelse i personalsaker
Ut over det som følger av at forvaltningsloven kommer til anvendelse ved
bestemmelsen i kirkeloven § 38 første ledd, regnes som enkeltvedtak også de
avgjørelser som er nevnt i forvaltningsloven § 2 annet ledd første punktum.
Kapittel 5 i forskrift 15. desember 2006 nr. 1456 til forvaltningsloven gjelder
tilsvarende.
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Del II Kunngjøring
§ 3 Kunngjøring av stillinger
1. Bispedømmerådet sørger for at ledige stillinger kunngjøres offentlig og
besettes etter alminnelig konkurranse.
2. Stiftsdirektøren, eller den direktøren gir fullmakt, kan bestemme at
stillinger som førstefullmektig, sekretær, konsulent og førstekonsulent
bare skal kunngjøres internt. Bestemmelsen kan fattes generelt for en
periode, eller i den enkelte tilsettingssak. Slik bestemmelse forutsetter
tilslutning fra arbeidstakerrepresentanten i innstillingsrådet.
3. Stillinger som kunngjøres offentlig, skal også kunngjøres internt.
Fraværende arbeidstakere bør, som hovedregel, underrettes om ledige
stillinger.
4. Kunngjøringen skal skje hos NAV (Arbeids- og velferdsetaten).
Bispedømmerådet avgjør om stillingen også skal kunngjøres andre
steder.
§ 4 Kunngjøringers innhold
1. Kunngjøringen skal inneholde en beskrivelse av stillingen,
opplysninger om tittel og arbeidsområde, kvalifikasjonskrav (herunder
krav om medlemskap i Den norske kirke), lønnsvilkår, tjenestested, om
vedkommende må beherske begge målformer og fra hvilket tidspunkt
stillingen er ledig. Det skal opplyses om søknadsfristen som ikke må
være kortere enn tre uker fra kunngjøring hos NAV.
2. Kunngjøringen skal også inneholde opplysninger om stillingen er en
heltids- eller deltidsstilling og om det er en fast eller midlertidig
stilling. Dersom en lavere stilling kan forventes å bli ledig ved at den
utlyste stillingen besettes av en intern søker, og det er aktuelt å besette
denne stillingen samtidig, skal dette opplyses i kunngjøringen, slik at
det er anledning til å inkludere denne stillingen i søknaden.
3. Kunngjøringen skal nevne hvem som kan gi nærmere opplysninger om
stillingen m.m.
4. Dersom stillingsinnehaveren plikter å gjennomgå opplæring, eventuelt
at stillingen medfører plikttjeneste, skal dette fremgå av
kunngjøringen.
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§ 5 Vilkårene for fornyet kunngjøring
1. Bispedømmerådet eller den det gir fullmakt kan beslutte at en stilling
skal lyses ut på nytt dersom det ikke har meldt seg et tilstrekkelig
antall kvalifiserte søkere og det må forventes at en ny utlysning kan
endre på dette forholdet.
2. Dersom bispedømmerådet på et vesentlig punkt ønsker å fravike
kvalifikasjonskravene i kunngjøringen, skal også stillingen utlyses på
nytt.
3. Dersom det har gått uforholdsmessig lang tid siden kunngjøringen ble
foretatt, eller om forholdene har endret seg vesentlig skal også
stillingen utlyses på nytt.
Del III Innstilling, behandling av søknader m.m.
§ 6 Behandling av søknader
1. Etter utløpet av søknadsfristen skal det snarest settes opp en liste over
søkerne (utvidet søkerliste) som i samsvar med
forvaltningslovforskriften av 15. desember 2006 § 15 skal inneholde
søkernes navn, alder og fullstendige opplysninger om deres utdanning
og praksis både i offentlig og privat virksomhet.
2. Det skal også snarest settes opp offentlig søkerliste som skal inneholde
søkernes navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller
arbeidskommune, jf. offentleglova § 25 annet ledd. Opplysninger om
en søker kan likevel unntas fra offentlighet dersom søkeren selv
anmoder om dette. Det skal fremgå av søkerlisten hvor mange søkere
det har vært til stillingen, og hvilket kjønn disse har.
3. De søkerne som etter administrasjonens vurdering synes å være best
kvalifisert, skal innkalles til konferanse/intervju. Medlemmene i
innstillingsrådet og bispedømmerådet kan dessuten kreve at andre
kvalifiserte søkere innkalles. Det vurderes konkret om man skal
innkalle søkere som er kjent fra før.
4. Ved konferansen/intervjuet skal medlemmene av innstillingsrådet
delta. Leder for personalseksjonen/kontoret kan også delta.
5. Kommer det under intervjuet frem nye opplysninger av betydning, skal
disse nedtegnes og vedlegges saksdokumentene.
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6. Det skal ikke innhentes opplysninger fra en søkers nåværende eller
tidligere arbeidsgiver dersom søkeren ber om at man unnlater dette.
7. Administrasjonen kan velge å ta søknader under behandling selv om
søknadsfristen er overskredet. I så fall skal samtlige slike søknader tas
i betraktning.
8. Prioritering av søkere skjer i tråd med kvalifikasjonsprinsippet, dvs. en
samlet vurdering av utdanning og andre formelle kvalifikasjoner,
arbeidserfaring og personlig skikkethet for stillingen.
9. Eventuell uttalelse fra en tjenestemannsorganisasjon anses som
dokument i tilsettingssaken.
§ 7 Innstilling
1. Innstillingsrådet består av to representanter for administrasjonen og en
arbeidstakerrepresentant. Stiftsdirektøren, eller den direktøren gir
fullmakt, leder innstillingsrådet. Ved tilsetting av stiftsdirektør utpeker
bispedømmerådet hvem som skal lede innstillingsrådet. Vedkommende
kan ikke være medlem av bispedømmerådet.
2. Stedfortredere for administrasjonens representanter er de personer som
normalt fungerer i deres stillinger.
3. Dersom det er flere kvalifiserte søkere til en stilling, skal vanligvis tre
søkere innstilles i den rekkefølge de bør komme i betraktning.
§ 8 Innsynsrett
Ved spørsmålet om søkernes innsynsadgang i en formell innstilling, anvendes
forvaltningslovforskriften kapittel 5.
§ 9 Oppnevning til innstillingsrådet av arbeidstakerrepresentant med
vararepresentant
1. De organisasjoner som er representert på bispedømmekontoret,
oppnevner i fellesskap en representant med vararepresentant til
innstillingsrådet. Arbeidstakerrepresentantene oppnevnes for en
periode på to år om gangen. Arbeidstakerrepresentantene representere
ikke sin egen organisasjon når de først er oppnevnt, men skal ivareta
interessene til samtlige søkere.
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2. Dersom organisasjonene ikke blir enige etter reglene i punkt 1, foregår
oppnevningen etter følgende regler:
Den arbeidstakerorganisasjon som organiserer arbeidstakere i
vedkommende arbeidstakergruppe, og som enten selv eller gjennom
tilslutning til en hovedsammenslutning ellers har forhandlingsrett,
oppnevner representant for arbeidstakerne med personlig
vararepresentant. Er det flere forhandlingsberettigede organisasjoner
som har medlemmer i vedkommende arbeidstakergruppe, oppnevner
organisasjonene i fellesskap representanten med vararepresentant.
Kontorpersonale (sentralbordpersonale/kontorsekretær/arkivpersonale)
utgjør en arbeidstakergruppe. Saksbehandlere, rådgivere og ledere
utgjør en annen arbeidstakergruppe.
3. Kan organisasjonene ikke bli enige om hvem som skal oppnevnes etter
reglene i punkt 2, oppnevnes arbeidstakerrepresentant med
vararepresentant etter følende regler:
a) For at en organisasjon skal kunne utpeke representanter etter
reglene nedenfor, må den ha som medlemmer minst 25 % av de
organiserte arbeidstakerne i arbeidstakergruppen.
b) Primærorganisasjonene under samme hovedsammenslutning kan
slå sammen medlemstallet i relasjon til reglene i denne paragraf.
c) Dersom to eller flere arbeidstakerorganisasjoner organiserer
arbeidstakere i vedkommende arbeidstakergruppe, skal den
organisasjon som har størst medlemstall innen gruppen, oppnevne
en representant, og den organisasjon som organiserer nest flest
innen gruppen, skal oppnevne en vararepresentant.
Del IV Tilsetting
§ 10 Tilsetting
1. Tilsettinger foretas av bispedømmerådet i ordinært møte. I særskilte
tilfeller kan også bispedømmerådets tilsettingsvedtak fattes på annen
måte. Vedtak om tilsetting bør inneholde navn i prioritert rekkefølge.
Ved tilsetting i stilling som krever ordinasjon, må det tas forbehold om
ordinasjon ved tilsetting av person som ikke er ordinert. Ved tilsetting
av person som er i embete, må det tas forbehold om at vedkommende
søker avskjed.
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2. Dersom bispedømmerådet vil tilsette en søker som ikke er innstilt, skal
bispedømmerådet be om skriftlig uttalelse om vedkommende fra
innstillingsrådet. Også et mindretall i bispedømmerådet kan be om en
slik uttalelse. Dersom innstillingsrådet likevel ikke vil innstille
vedkommende, og bispedømmerådet fastholder sin mening, skal saken
avgjøres av bispedømmerådet. Bare søkere som er innstilt, eller den
som bispedømmerådet vil tilsette, kan da tilsettes.
3. Arbeidstakerrepresentanten fra den/de arbeidstakerorganisasjoner hvor
søkerne er organisert, har møte- og talerett i bispedømmerådet under
behandling av en tilsettingssak. Representanten har under taushetsplikt
rett til innsyn i sakens dokumenter.
§ 11 Overgang fra midlertidig stilling til fast tilsetting
En arbeidstakersom er midlertidig tilsatt etter offentlig kunngjøring og vanlig
tilsettingsprosedyre, kan tilsettes fast uten ny kunngjøring og behandling av
innstillende myndighet.
§ 12 Melding om tilsetting
1. Bispedømmerådet skal gi vedkommende person skriftlig melding om
tilsettingsvedtaket med opplysning om eventuelle særvilkår. Hvis
vedkommende tilsettes med prøvetid, skal underretningen også
inneholde en orientering om de særlige bestemmelsene som gjelder
under prøvetid. Underretningen skal bekreftes skriftlig.
2. Bispedømmerådet gir snarest mulig melding til alle søkere til stillingen
om hvem som er tilsatt.
3. Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i samsvar med bestemmelsene i
arbeidsmiljøloven §§ 14-5 til 14-8 både for faste og midlertidige
tilsettingsforhold.

Del V Beregningsregler, ordensstraff, oppsigelse, suspensjon, avskjed og
klage
§ 13 Beregning av ansettelsestidens lengde
Ved beregning av ansettelsestidens lengde etter arbeidsmiljøloven § 15-3
medregnes all sammenhengende tjeneste i rettssubjektet Den norske kirke.
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§ 14 Ordensstraff
Ordensstraffer etter tjenestemannsloven § 14 slettes etter tre år.
§ 15 Vedtaksorgan i saker om oppsigelse, suspensjon, avskjed og klage
1. Vedtak om at arbeidstaker skal sies opp, ilegges ordensstraff,
suspenderes eller gis avskjed, treffes av bispedømmerådet.
Bestemmelsen i § 10 nr. 4 gjelder tilsvarende.
2. Dersom saken trenger særlig rask avgjørelse, kan vedtak om
suspensjon etter arbeidsmiljøloven § 15-13 også treffes av
stiftsdirektøren i samråd med biskopen og bispedømmerådets leder.
§ 16 Saksbehandlingsregler, klage
Vedtak om oppsigelse, suspensjon eller avskjed kan påklages til
Kirkerådet i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser om klage på
enkeltvedtak. Klagen fremsettes skriftlig for bispedømmerådet.
Del VI Andre bestemmelser
§ 17 Arbeidstid mv.
1. Alle arbeidstakere plikter å overholde den arbeidstid som til enhver tid
er bestemt for dem. Registrering av fremmøte skjer etter regler fastsatt
i egen avtale.
2. Enhver leder er forpliktet til å føre kontroll med at de underordnede
overholder den fastsatte arbeidstid og at denne utnyttes effektivt.
Lederen plikter videre å følge opp og ha oversikt over underordnedes
ferie-, og avspaseringsdager og sykefravær.
§ 18 Velferdspermisjoner
Stiftsdirektøren, eller den vedkommende gir fullmakt, kan gi
velferdspermisjoner i samsvar med hovedtariffavtalens fellesbestemmelser.
Bispedømmerådet avgjør søknad om velferdspermisjon fra stiftsdirektøren.

§ 19 Permisjoner i forbindelse med opplæring, overgang til annen stilling mv.
1. Tjenestefri bør, så langt tjenesten tillater det, gis den som ønsker å
gjennomføre en utdanning eller utføre et arbeid som er av direkte
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betydning for vedkommendes videre faglige utvikling i Den norske
kirkes tjeneste. Ved tjenestefri med lønn forutsettes det at annet arbeid
er ulønnet. Når det gjelder vilkårene for tjenestefri med lønn, herunder
regler om plikttid, følges bestemmelsene i statens Særavtale om
permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs
mv.
2. Tjenestefri for å overta en annen stilling i Den norske kirke av andre
grunner enn nevnt i nr. 1, kan gis i inntil ett år. Unntaksvis kan slik
permisjon forlenges. Tilsvarende tjenestefri kan gis ved overtakelse av
stilling utenfor Den norske kirke, såfremt arbeidet har faglig
tilknytning til det arbeidsområdet vedkommende får permisjon fra.
§ 20 Ferielister
1. Regler om feriefastsettelse og tiden for ferie er regulert i ferieloven, se
særlig denne lovs §§ 6 og 7.
2. Administrasjonen sørger for at det blir satt opp ferielister i så god tid
som mulig. Det skal sørges for forsvarlig bemanning til enhver tid.
Ferielistene skal godkjennes av stiftsdirektøren eller den direktøren gir
fullmakt. Tilsvarende gjelder ved senere endringer.
§ 21 Attest
1. Arbeidstaker som fratrer sin stilling etter oppsigelse eller avskjed, eller
som ber om det, har rett til å få skriftlig attest, jf. arbeidsmiljøloven §
15-15.
2. Attesten skal inneholde arbeidstakerens navn, fødselsdato, hvilken
(hvilke) stilling(er) vedkommende har hatt, og dato for tiltredelse i og
eventuell fratredelse fra stillingen(e). I tillegg skal det gis opplysninger
om hvilke arbeidsområder arbeidstakeren har hatt.
3. Attesten kan videre gi en vurdering av arbeidstakeren og utførelsen av
arbeidet, dersom dette ønskes av arbeidstakerenselv.
§ 22 Ikrafttredelse
Dette reglementet trer i kraft fra det tidspunkt Kirkerådet bestemmer.
II
Vedtaket skjer med forbehold om at kirkeloven blir endret, slik at Kirkemøtet gis
den nødvendige hjemmel.
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5. Personalreglement for de ansatte i Kirkerådet
I
Del I Generelt
§ 1 Virkeområde
1.1. Dette reglement gjelder for alle ansatte i Kirkerådet og i Bispemøtets
sekretariat.
Bispemøtets sekretariat er i dette reglement definert som en avdeling i
Kirkerådet.
1.2. Reglene i reglementets §§ 2 til 9 gjelder ikke for tilsettinger eller
fungering i høyere stillinger som antas ikke å ville vare utover seks måneder.
Tilsettingsmyndigheten tillegges direktøren ved tilsettinger av kortere
varighet enn seks måneder og ved midlertidige ansettelser der lønns- og
arbeidsvilkår blir fastsatt i særskilt kontrakt.
§ 1a Om forvaltningslovens anvendelse i personalsaker
Ut over det som følger av at forvaltningsloven kommer til anvendelse ved
bestemmelsen i kirkeloven § 38 første ledd, regnes som enkeltvedtak også de
avgjørelser som er nevnt i forvaltningsloven § 2 annet ledd første punktum.
Kapittel 5 i forskrift 15. desember 2006 nr. 1456 til forvaltningsloven gjelder
tilsvarende.
Del II Kunngjøring
§ 2 Kunngjøring av stillinger
2.1. Ved ledighet i eller ved oppretting av stilling skal stillingsinnhold og krav
til stillingsinnehaver vurderes.
2.2. Hovedregelen er at ledige stillinger skal kunngjøres offentlig og besettes
etter alminnelig konkurranse.
2.3. Direktøren eller den direktøren gir fullmakt, kan etter drøfting med
arbeidstakerrepresentantene i tilsettingsrådet bestemme hvilke stillinger
som kun skal kunngjøres internt. Direktør, assisterende direktør,
avdelingsledere, seksjonsledere og Bispemøtets generalsekretær skal alltid
besettes etter offentlig kunngjøring.
2.4. Stillinger som kunngjøres offentlig skal også kunngjøres internt.
Fraværende arbeidstakere bør som hovedregel underrettes om ledige
stillinger.
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2.5. Ledige stillinger skal meldes til Arbeids- og velferdsetaten. Det vurderes
fra stilling til stilling hvilke medier som skal brukes i tillegg.
§ 3 Kunngjøringens innhold
3.1. Kunngjøringen må ikke utformes slik at søkerkretsen blir begrenset mer
enn nødvendig.
3.2. Der stillingsforholdene tillater det, bør stillingen kunngjøres alternativt
som heltids- eller deltidstilsetting.
3.3. Kunngjøringen skal inneholde
 Stillingens tittel, stillingsstørrelse og lønnsvilkår.
 Om stillingen er fast eller midlertidig.
 Krav og ønsker knyttet til kompetanse og erfaring.
 Beskrivelse av stillingen og det aktuelle arbeidsområde.
 Arbeidssted (for tiden).
 Krav om medlemskap i Den norske kirke.
 Når stillingen er ledig fra.
 Kontaktperson for stillingen.
 Søknadsfristen skal ikke være kortere enn to uker fra
kunngjøringsdato.
§ 4 Vilkår for fornyet kunngjøring
4.1. En stilling skal lyses ut på nytt dersom det ikke har meldt seg et
tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere, og det må forventes at en ny
utlysning kan endre dette forholdet.
4.2. Dersom tilsettingsmyndigheten på et vesentlig punkt ønsker å fravike
kvalifikasjonskravene i kunngjøringen, skal også stillingen utlyses på nytt.
4.3. Det samme gjelder om det har gått uforholdsmessig lang tid siden
kunngjøring ble foretatt eller om forholdene har endret seg vesentlig.

Del III, Innstilling, behandling av søknader med mer
§ 5 Behandling av søknader og vurdering av søkere
5.1. Etter utløpet av søknadsfristen skal det snarest settes opp en liste over
søkere i samsvar med forvaltningslovforskriften av 15. desember 2006 §
15. Umiddelbart etter at søkerlisten er satt opp, sendes den til innstillende
myndighet og tilsettingsrådets medlemmer.

28

5.2. Det skal settes opp offentlig søkerliste i henhold til kravene i
offentleglova § 25.
5.3. De søkere som etter administrasjonens vurdering synes å være best
kvalifisert, skal innkalles til intervju. Er det blant de kvalifiserte søkerne
funksjonshemmede/yrkeshemmede, skal minst én av disse innkalles til
intervju.
Medlemmene i tilsettingsrådet kan dessuten kreve at andre kvalifiserte
søkere innkalles. Det vurderes konkret om man skal innkalle søkere som
er kjent fra før.
5.4. Ved intervju skal innstillende myndighet og en representant for de ansatte
delta.
Intervjugruppen kan suppleres med personer med særskilt kunnskap om
stillingens Arbeids- og ansvarsområde.
Ved intervju av søkere til stilling som generalsekretær skal leder eller
annet medlem av henholdsvis Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd delta.
Ved intervju av søkere til stillingen som generalsekretær for Bispemøtet
skal medlemmer av Bispemøtets arbeidsutvalg samt en representant for de
ansatte delta.
Avdelingsleder i Avdeling for administrasjon eller den avdelingsleder gir
fullmakt kan tiltre intervjugruppen.
5.5. Nye opplysninger av betydning som kommer fram under intervjuer med
søkere,
skal nedtegnes og vedlegges saksdokumentene.
5.6. Det skal ikke innhentes opplysninger fra en søkers nåværende eller
tidligere
arbeidsgiver dersom søkeren ber om at man utelater dette.
5.7. Administrasjonen kan velge å ta søknader under behandling selv om
søknadsfristen
er overskredet. I så fall skal samtlige slike søknader tas i betraktning.
§ 6 Innstilling
Ved tilsetting av direktør avgir Kirkerådets leder forslag til tilsetting til det
valgte Kirkerådet.
Ved tilsetting av assisterende direktør innstiller Kirkerådets direktør til det
valgte Kirkerådet.
Ved tilsetting av avdelingsledere avgir direktøren forslag til tilsetting.
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Ved tilsetting av generalsekretær for Bispemøtet avgir preses forslag til
tilsetting til det valgte Kirkerådet.
Ved tilsetting i øvrige stillinger innstiller nærmeste foresatte. Hvis nærmeste
foresatte er medlem av tilsettingsorganet avgir vedkommende i stedet forslag
om tilsetting.
Innstillingen bør om mulig angi tre kandidater i prioritert rekkefølge som
anses kvalifisert for stillingen.
Ved tilsetting av generalsekretær for Mellomkirkelig Råd eller Samisk
kirkeråd sendes direktørens forslag til tilsetting til uttalelse i arbeidsutvalgene
til henholdsvis Mellomkirkelig råd eller Samisk kirkeråd. Uttalelsen følger
saken til tilsettingsrådet.
Ved spørsmålet om søkernes innsynsadgang i en formell innstilling, anvendes
forvaltningslovforskriften kapittel 5.

Del IV Tilsetting
§ 7 Tilsettingsorganet
7.1. Det valgte Kirkeråd tilsetter direktør, assisterende direktør og Bispemøtets
generalsekretær.
7.2. Øvrige arbeidstakere tilsettes av et tilsettingsråd.
7.3. Når det valgte Kirkerådet behandler tilsettingssaker, skal det tiltres av to
representanter for arbeidstakerorganisasjonene som normalt tilhører
stillingsgruppen for ledere.
7.4. Tilsettingsrådets sammensetning – arbeidergiversiden
Tilsettingsrådet ledes av direktøren. I tillegg oppnevner arbeidsgiver to
representanter. Fra arbeidsgiversiden deltar assisterende direktør og
avdelingsleder i Avdeling for administrasjon.
7.5. Tilsettingsrådets sammensetning – arbeidstakersiden.
Tilsettingsrådet har to representanter for de ansatte.
Personalet er inndelt i følgende stillingsgrupper i henhold til Lokal
lønnspolitikk for
Kirkerådet:
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ledere
fagstillinger og seniorfagstillinger
kontorstillinger

Den forhandlingsberettigede arbeidstakerorganisasjon som organiserer
arbeidstakere innen vedkommendearbeidstakergruppe oppnevner to
medlemmer med personlige varamedlemmer. Er det flere
forhandlingsberettigede organisasjoner som har medlemmer i
vedkommende arbeidstakergruppe, oppnevner organisasjonene i
fellesskap to medlemmer med personlige varamedlemmer.
Arbeidstakerrepresentantene representerer ikke sin egen organisasjon når
de først er oppnevnt, men skal ivareta interessene til samtlige søkere.
7.6. Arbeidstakerrepresentantene oppnevnes for to år om gangen.
Funksjonstiden settes slik at den ikke løper ut samtidig for alle
arbeidstakerrepresentantene i samme arbeidstakergruppe. Kan
organisasjonene ikke bli enige om hvem som skal oppnevnes, oppnevnes
to arbeidstakerrepresentanter med vararepresentanter etter følgende
regler:
a) For at en organisasjon skal kunne utpeke representanter etter reglene
7.6 b) og 7.6 c) nedenfor, må den ha som medlemmer minst 25 % av
de organiserte arbeidstakerne i vedkommende arbeidstakergruppe.
b) Primærorganisasjonene under samme hovedsammenslutning kan slå
sammen medlemstallet i relasjon til reglene i denne paragraf.
c) Dersom to eller flere arbeidstakerorganisasjoner organiserer
arbeidstakere i vedkommende arbeidstakergruppe, skal de to
organisasjonene som har størst medlemstall innen gruppen, oppnevne
hver sin representant med vararepresentant.
§ 8 Saksbehandlingsregler
8.1. Tilsettingssaker behandles normalt ved at den sendes på rundgang mellom
medlemmene.
8.2. Dersom det viser seg at det er uenighet mellom medlemmene eller
noen krever det, skal det avholdes møte.
8.3. Deltagelse i tilsettingsrådet er en tjenesteplikt. Medlemmene i
tilsettingsrådet kan ikke hindre vedtak ved å utebli fra behandlingen eller
nekte å underskrive møteprotokoll. Unnlater likevel enkelte av
tilsettingsrådets medlemmer å delta i behandlingen av en sak eller
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underskrive møteprotokollen, er tilsettingsrådet beslutningsdyktig om
minst halvparten av medlemmene deltar og underskriver.
8.4. Hvis tilsettingsrådet vil tilsette en søker som ikke er innstilt, skal
tilsettingsrådet be om skriftlig uttalelse om vedkommende fra
innstillingsorganet. Dersom innstillingsorganet likevel ikke vil innstille
vedkommende, kan tilsettingsrådet avgjøre saken selv.

§ 9 Overgang fra midlertidig til fast tilsetting
En midlertidig tilsatt arbeidstaker, tilsatt etter offentlig kunngjøring og vanlig
tilsettingsprosedyre, kan tilsettes fast uten ny kunngjøring og behandling av
innstillende myndighet.
§ 10 Melding om tilsetting
10.1. Kirkerådet skal gi vedkommende person skriftlig melding om
tilsettingsvedtaket med opplysning om eventuelle særvilkår. Hvis
vedkommende tilsettes på prøve, skal underretningen også inneholde en
orientering om prøvetidsreglene og underretningen skal bekreftes skriftlig.
10.2. Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i samsvar med arbeidsmiljøloven
§§ 14-5 til 14-8 både for faste og midlertidige tilsettingsforhold.
10.3. Kirkerådet skal snarest mulig gi alle søkere underretning om at stillingen
er besatt. Underretningen skal inneholde navn på den som er ansatt.
§ 11 Beregning av ansiennitet
Ved beregning av ansettelsestidens lengde etter arbeidsmiljøloven § 15-3
medregnes all sammenhengende tjeneste i rettssubjektet Den norske kirke.
Del V, Beregningsregler, ordensstraff, oppsigelse, suspensjon, avskjed og
klage
§ 12 Vedtak om oppsigelse, suspensjon og avskjed
12.1. Vedtak om oppsigelse, suspensjon og avskjed av arbeidstaker treffes
av tilsettingsmyndigheten.
12.2. En arbeidstaker kan i stedet for suspensjon overføres til mindre betrodd
tjeneste.
12.3 Ordensstraff slettes fra personalmappe etter fem år.
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§ 13 Klage over oppsigelse, suspensjon og avskjed
13.1. Vedtak om oppsigelse, suspensjon eller avskjed kan påklages i
samsvar med forvaltningslovens bestemmelser om klage på
enkeltvedtak. Det valgte Kirkerådet er klageinstans for vedtak i tilsettingsrådet
(som disiplinærmyndighet). Den norske kirkes klagenemnd er klageinstans for
vedtak i det valgte Kirkerådet. Klagen fremsettes skriftlig for
disiplinærmyndigheten.
13.2. Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er
kommet frem til arbeidstakeren.

Del VI, Andre bestemmelser
§ 14 Arbeidstid
14.1. Alle arbeidstakere plikter å overholde den arbeidstid som til enhver tid er
bestemt for dem. Registrering av fremmøte skjer etter regler fastsatt i egen
avtale.
14.2. Enhver leder er forpliktet til å føre kontroll med at de underordnede
overholder
den fastsatte arbeidstid og at denne utnyttes effektivt.
§ 15 Velferdspermisjoner
15.1. Permisjoner gis etter Hovedtariffavtalens bestemmelser for alle ansatte i
sekretariatet.
15.2. Permisjoner som er avtalefestet, innvilges av direktøren. Direktøren kan
delegere
slik avgjørelse til andre i administrasjonen.
§ 16 Øvrige permisjoner
16.1. Tjenestefri bør, så langt tjenesten tillater det, gis den arbeidstakersom
ønsker å gjennomføre en utdanning eller utføre et arbeid som er av direkte
betydning for vedkommendes videre faglige utvikling i kirkens tjeneste.
16.2. Tjenestefri for å overta annen stilling i eller utenfor kirken, kan gis i
inntil ett år.
Unntaksvis kan slik permisjon forlenges.
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16.3. Søknad om permisjon i forbindelse med verv i frivillige kristne
organisasjoner
vurderes i henhold til gjeldende interne retningslinjer.
16.4. Permisjoner i henhold til § 16 forelegges direktøren til avgjørelse etter
innstilling
fra avdelingsleder.
§ 17 Ferielister
Regler om feriefastsettelse og tiden for ferie er regulert i ferieloven, se særlig
denne lovs §§ 6 og 7.
Hver avdeling sørger for at det blir satt opp ferielister i så god tid som mulig.
Det skal sørges for forsvarlig bemanning til enhver tid. Ferielistene skal
godkjenne av direktøren eller den direktøren bemyndiger. Tilsvarende gjelder
ved senere endringer
§ 18 Attest
Arbeidstaker som fratrer sin stilling etter oppsigelse eller avskjed, eller som
ber om det har rett til å få skriftlig attest, jf. arbeidsmiljøloven § 15-15.
Attesten kan videre gi en vurdering av arbeidstakeren og utførelsen av
arbeidet, dersom dette ønskes av vedkommende selv.

§ 19 Ikrafttredelse
Dette reglementet trer i kraft fra det tidspunkt Kirkerådet bestemmer.
II
Vedtaket skjer med forbehold om at kirkeloven blir endret, slik at Kirkemøtet
gis den nødvendige hjemmel.
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6. Tjenesteordning for menighetsprester
I
§ 1. Denne tjenesteordning gjelder for menighetsprester som tilsettes av
bispedømmerådet. Som menighetsprest regnes sokneprest, prostiprest og
kapellan. Tjenesteordningen gjelder også for andre ordinerte prester så langt
den passer.
§ 2. Presten skal forvalte Ord og sakrament slik at kristen tro og kristent liv
fremmes i menighetene ved å
a) holde forordnede gudstjenester og forrette kirkelige handlinger,
b) utføre dåps- og konfirmasjonsopplæring,
c) utøve sjelesorg og veiledning, gå med dødsbud, reise i soknebud og også ellers besøke
syke og
d) utføre forkynnerarbeid og i samråd med menighetsrådet annet menighets byggende
arbeid.
Presten skal også utføre andre gjøremål som er eller måtte bli pålagt ved lov
eller bestemmelse av Kirkemøtet.
Presten skal forberede ovennevnte gjøremål og sette av nødvendig tid til
studium og personlig fornyelse.
Nærmere bestemmelser om omfanget av ovennevnte gjøremål for den
enkelte prest treffes av prosten etter samråd med presten. Biskopen kan ved
instruks bestemme at enkelte prester helt eller delvis skal fritas for gjøremål
som er nevnt i første ledd ovenfor, og tillegges en spesialisert tjeneste.
§ 3. Bare person som fyller de kvalifikasjonskrav for tilsetting av prest i Den
norske kirke som er fastsatt av Kirkemøtet, kan være fast tilsatt prest i Den
norske kirke. Person som er vigslet til prest i annet kirkesamfunn, kan etter
godkjenning i samsvar med tjenesteordning for biskoper § 8 femte ledd likevel
tilsettes midlertidig i prestestilling når arbeidsmiljøloven tillater det, selv om
vedkommende ikke fyller kvalifikasjonskravene. Vedkommende er så lenge
tilsettingen varer å regne som prest i Den norske kirke i forhold til
lovgivningen om vigselsmyndighet og taushetsplikt.
§ 4. Tilsetting av menighetsprester foretas av bispedømmerådet i tråd med
bestemmelsene i personalreglement for prester i Den norske kirke. Tilsetting
skjer på de vilkår som gjelder generelt for ansatte i Den norske kirke. For
øvrig skjer tilsetting på vilkår nevnt i utlysningen og med plikt til å rette seg
etter denne tjenesteordning og instruks som er eller blir fastsatt.
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§ 5. Person som tilsettes i prestestilling uten tidligere å være ordinert, kan ikke
tiltre stillingen før ordinasjon er skjedd etter forordnet liturgi. Formaningen og
løftet i ordinasjonsliturgien er bestemmende for prestens tjeneste og livsførsel.
§ 6. Menighetsprester skal innsettes til tjenesten etter forordnet liturgi.
§ 7. Presten skal utføre sin tjeneste i samsvar med Den norske kirkes
ordninger. Gudstjenester og kirkelige handlinger forrettes etter de fastsatte
liturgier. Liturgier og ordninger kan bare fravikes når de selv hjemler det.
Forrettende prest har ansvaret for å lede forberedelsen og gjennomføringen
av gudstjenester og kirkelige handlinger. Presten har i denne sammenheng rett
til å treffe beslutning i alle forhold der beslutningsmyndigheten ikke er lagt til
andre enn presten.
§ 8. Presten står under tjenstlig tilsyn av biskop. Prosten er sokneprestens og
prostiprestens nærmeste overordnede. Soknepresten er kapellanens nærmeste
overordnede når ikke annet er bestemt av biskopen. Tjenstlig korrespondanse
med høyere myndighet skal gå tjenesteveg gjennom nærmeste overordnede.
§ 9. Menighetsprester har ett eller flere sokn som tjenestested (særskilt
arbeidsområde) og hele prostiet som tjenestedistrikt, med mindre det følger av
arbeidsavtale at tjenestedistriktet skal være en avgrenset del av prostiet.
Bestemmelsen i første ledd om tjenestested gjelder ikke for prostiprester og
menighetsprester som er tillagt en spesialisert tjeneste.
Endring av særskilt arbeidsområde eller faste arbeidsoppgaver skjer etter en
samlet vurdering der både prestenes, menighetenes og bispedømmets
interesser vektlegges.
Før det treffes avgjørelse om endringer i grensene for et tjenestedistrikt, skal
saken behandles i samsvar med gjeldende regler om medbestemmelse.
§ 10. Prosten leder prestetjenesten i prostiet og fordeler de oppgaver mellom
prostiets prester som ikke allerede er pålagt den enkelte prest ved instruks eller
særskilt bestemmelse gitt av høyere myndighet.
Soknepresten leder prestetjenesten i det eller de sokn denne har som sitt
særskilte arbeidsområde og sørger for den nødvendige samordning med
menighetsrådets virksomhet. I forvaltningen av Ord og sakrament utøver alle
menighetsprester et pastoralt lederansvar og bidrar til strategisk og åndelig
ledelse i og av menigheten.
Når flere prester har et sokn som sitt særskilte arbeidsområde, deler prestene
sitt arbeid mellom seg etter den arbeidsfordeling som gjelder. Soknepresten
påser at gjeldende arbeidsfordeling mellom prestene blir fulgt og tar initiativ
til endring dersom arbeidet ikke er rimelig fordelt. Før dette i tilfelle skjer,
skal prestene under ledelse av soknepresten i fellesskap søke ved endret
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prioritering eller på annen måte å komme fram til en hensiktssvarende
ordning. Ved uenighet mellom prestene forelegges saken for prosten.
§ 11. Enhver menighetsprest har rett til innenfor sitt tjenestedistrikt å utføre
kirkelige handlinger som ønskes forrettet av dem.
Presten har ikke plikt til å utføre kirkelige handlinger for personer som er
bosatt utenfor tjenestedistriktet, unntatt gravferd når avdødes nærmeste
pårørende eller den som sørger for gravferden er bosatt i distriktet.
Presten har ikke plikt til å utføre kirkelige handlinger utenfor
tjenestedistriktet, unntatt gravferd hvor menighetens kirkegård ligger utenfor
distriktet. Tilsvarende unntak gjelder for gravferd fra krematorium, så fremt
dette ligger i den kommune eller det prosti presten tjenestegjør innenfor.
Presten har ikke plikt til å utføre kirkelige handlinger for personer som står
utenfor Den norske kirke, unntatt når dette følger av avtale inngått mellom
Den norske kirke og annet kirkesamfunn.
§ 12. En ordinert prest i Den norske kirke må ikke uten samtykke fra
vedkommende sokneprest, prost eller biskop holde gudstjenester eller forrette
kirkelige handlinger i et tjenestedistrikt hvor denne ikke er ansatt i ordnet
kirkelig prestestilling.
§ 13. Soknepresten har ansvar for kirkebokføringen for det eller de sokn som
utgjør dennes særskilte arbeidsområde, med mindre vedkommende myndighet
har truffet bestemmelse om en annen ordning. Begjæringer om å få utført
kirkelige handlinger rettes til den kirkebokførende prest, eventuelt gjennom
annen prest som er bedt om å utføre handlingen. Melding om kirkelige
handlinger som er utført av andre enn den kirkebokførende prest, sendes
kirkebokføreren.
Anmodninger om nøddåp og soknebud rettes til den prest som skal utføre
handlingen.
En kirkelig handling kan ikke nektes utført uten at det er hjemmel for slik
nektelse i gjeldende ordning.
§ 14. Nærmere bestemmelser om tjenesteoppgaver for den enkelte
menighetsprest kan fastsettes av biskopen i instruks for stillingen. Instruksen
kan ikke fravike bestemmelser gitt av Kirkemøtet. Den enkelte prest kan ikke
pålegges gjøremål som samlet inklusive reisetid ikke kan påregnes utført på
tilfredsstillende måte innenfor normal arbeidsuke.
§ 15. Før instruks blir fastsatt, skal foruten vedkommende prest også andre
særlig berørte prester og menighetsråd ha hatt anledning til å uttale seg.
Vedkommende prest har plikt til på anmodning å levere arbeidsoppgaver med
angivelse av den tid som medgår til de forskjellige kategorier av tjenester.
Reisetid oppgis særskilt. Endelig forslag til instruks utferdiges av prosten.
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§ 16. Prest som i sin prestegjerning ser seg tvunget til jevnlig å gjøre tjeneste
utover en normalarbeidstid, skal henvende seg til nærmeste overordnede som
skal bistå presten med å finne fram til adekvat prioritering av
arbeidsoppgavene eller andre rådgjerder som kan lette arbeidssituasjonen, og dersom det finnes nødvendig - eventuelt ta opp spørsmålet om endring av
arbeidsfordeling eller instruks.
Det kan organiseres arbeidsveiledning etter nærmere bestemmelse av
Bispemøtet.
§ 17. Menighetsprester lønnes av Den norske kirke.
For vigsel hvor begge brudefolkene er bosatt utenfor prestens tjenestedistrikt
og for gravferd hvor både avdøde og avdødes nærmeste pårørende/den som
sørger for gravferden er bosatt utenfor prestens tjenestedistrikt, kan presten
motta betaling etter de satser som gjelder for vikartjeneste når
bispedømmerådet har bestemt at slik betaling skal kreves av rekvirenten.
Menighetsprester tilkommer skyssgodtgjøring etter Den norske kirkes
regulativ etter nærmere regler gitt av Kirkemøtet, og har alminnelig samtykke
til bruk av eget skyssmiddel på tjenestereiser.
§ 18. Menighetsprester må ikke uten biskopens samtykke inneha bistilling
eller bierverv eller drive privat næringsvirksomhet som kan hemme eller sinke
prestens ordinære arbeid. Bistilling, bierverv eller privat næringsvirksomhet
må ikke være av en slik art at det kan bryte ned den aktelse eller tillit som er
nødvendig for å utføre prestetjeneste.
§ 19. (Opphevet)
§ 20. Presten har rett til ferie, fridager og tjenestefrihet etter gjeldende lov- og
avtaleverk.
Prestene utfører vikartjeneste og betjening av ledige stillinger etter gjeldende
ordninger. Dersom vikartjeneste eller styring under ledighet ikke skjer ved
heltidsansatt prest, tilpasses prestetjenesten slik prosten treffer bestemmelse
om.
§ 21. (Opphevet.)
§ 22. Presten har taushetsplikt etter gjeldende regler.
§ 23. Presten er i sin stillingsutøvelse undergitt den til enhver tid gjeldende
tjenesteordning og stillingsinstruks, jf. § 14.
§ 24. Tjenesteordningen trer i kraft fra den tid Kirkerådet bestemmer.
Fra den tid tjenesteordningen trer i kraft, oppheves tjenesteordning for
menighetsprester 19. oktober 1990 nr. 4983.
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II
Vedtaket skjer med forbehold om at kirkeloven blir endret, slik at Kirkemøtet
gis den nødvendige hjemmel.

7. Tjenesteordning for proster
I
§ 1. Prosten leder prestetjenesten i prostiet og bistår biskopen i dennes
tjenesteutøvelse.
§ 2. Prosten er forpliktet på de mål og strategier som er fastsatt for
virksomheten i Den norske kirke og i vedkommende bispedømme og skal
støtte opp om tiltak som fremmer disse.
§ 3. Prosten skal i samvirke med kirkelige råd og utvalg bidra til et godt
arbeidsmiljø, samarbeid og åndelig fellesskap innen de kirkelige arbeidslag i
prostiet og bistå ansatte og kirkelige organer med faglig veiledning, råd og
støtte.
§ 4. Prosten ivaretar arbeidsgivers styringsrett overfor prestene i prostiet og
har biskopen som sin overordnede. Prosten er nærmeste overordnede for
prostiets sokneprester og prostiprester og fordeler de oppgaver mellom
prostiets prester som ikke allerede er pålagt den enkelte prest ved instruks eller
særskilt bestemmelse gitt av høyere myndighet. Prosten tilstår prestene
ferie og tjenestefrihet i samsvar med gjeldende lov- og avtaleverk.
§ 5. Prosten skal se til at prestene i prostiet forvalter Ord og sakrament slik at
kristen tro og
kristent liv fremmes i menighetene ved at de etter gjeldende ordninger
a) holder forordnede gudstjenester og forretter kirkelige handlinger,
b) deltar i utførelsen av dåps- og konfirmasjonsopplæring,
c) utøver sjelesorg og veiledning, går med dødsbud, reiser i soknebud og også ellers besøker
syke i soknene og
d) utfører forkynnerarbeid og i samråd med menighetsrådet annet menighetsbyggende
arbeid.
Prosten skal stimulere prestene til etterutdanning og bidra til at de
opprettholder og utvikler sin kompetanse i samsvar med fastsatte mål og
planer.
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§ 6. Prosten skal sørge for den nødvendige samordning mellom prestetjenesten
og de kirkelige rådenes virksomhet.
Prosten er medlem av prostirådet, der hvor slikt er opprettet. Prosten har rett
til å ta del i menighetsmøter og menighetsrådsmøter i prostiet, men bare
stemme om han/hun ellers har stemmerett i organet. Prosten er medlem av
kirkelig fellesråd når han/hun er oppnevnt av biskopen, og kan også
bemyndiges til uten stemmerett å ta del i fellesrådets møter på biskopens
vegne.
§ 7. Prosten
a) gjør tjeneste som menighetsprest slik biskopen fastsetter,
b) foretar prostebesøk i prostiets menigheter etter den ordning som er fastsatt i
bispedømmet,
c) deltar i forberedelse og gjennomføring av bispevisitaser og utfører de deler av visitasen
som pålegges av biskopen, i samsvar med visitasreglement for Den norske kirke,
d) medvirker ved tilsetting av biskop og ved tilsetting av kirkelige tjenestemenn etter
gjeldende
regler,
e) utferdiger for biskopen forslag til instruks for den enkelte menighetsprest i prostiet i
samsvar
med regler fastsatt i tjenesteordning for menighetsprester,
f) medvirker ved ordinasjon av prest og vigsling av kateket, kantor og diakon etter
gjeldende bestemmelser,
g) foretar vigsling til fast kirkelig tjeneste etter gjeldende bestemmelser,
h) innsetter menighetsprest, kateket, kantor og diakon, eller bemyndiger andre til å gjøre det,
etter gjeldende bestemmelser,
i) holder seg orientert om kirkene i prostiet og medvirker ved kirkevigsler,
j) samtykker i at forsamlingslokaler nyttes og innvies som interimskirker,
k) vigsler kirkegård eller bemyndiger annen prest til å gjøre det,
l) deltar i prostemøte og bispedømmemøter,
m) deltar i kirkejubileer, grunnsteinsnedleggelser og liknende spesielle anledninger sammen
med
eller på vegne av biskopen og
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n) gir uttalelse i saker som gjelder forhold i prostiet og etter anmodning av høyere
myndighet
også i saker som gjelder bispedømmet eller hele Den norske kirke.
Prosten utfører for øvrig de gjøremål som til enhver tid er pålagt ved
bestemmelse av Kirkemøtet eller biskopen.
§ 8. Prosten er med hensyn til rettigheter og plikter undergitt de regler som
gjelder for arbeidstakere i Den norske kirke. Prostens tjenestedistrikt utgjør et
prosti med utstrekning fastsatt av departementet. Prosten må finne seg i
endringer i gjøremål og tjenestedistriktets utstrekning.
§ 9. Prost i et prosti med domkirke er domprost. Domprosten er biskopens
faste vikar. Biskopen kan i særskilte tilfeller bemyndige domprosten til å
utføre bispetjeneste.
§ 10. Prosten innsettes i sin stilling av biskopen eller på dennes vegne av
domprosten eller en annen prost etter avgjørelse av biskopen.
§ 11. Prosten lønnes etter Den norske kirkes lønnsregulativ og får særskilte
godtgjøringer etter de regler og satser som gjelder til enhver tid. For
tjenestereiser som er nødvendige for å utføre oppgaver etter denne
tjenesteordning, tilkommer prosten skyssgodtgjøring etter Den norske kirkes
satser innenfor budsjettramme fastsatt av bispedømmerådet.
§ 12. Tjenesteordningen for menighetsprester gjelder for proster så langt den
passer.
§ 13. Tjenesteordningen kan endres ved vedtak av Kirkemøtet.
§ 14. Tjenesteordningen trer i kraft fra den tid Kirkerådet bestemmer.
Fra den tid tjenesteordningen trer i kraft, oppheves tjenesteording for
proster 16. april 2004 nr. 634.

II
Vedtaket skjer med forbehold om at kirkeloven blir endret, slik at Kirkemøtet
gis den nødvendige hjemmel.

8. Tjenesteordning for biskoper
I
Biskopens ansvar og myndighet
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§ 1. Biskopen skal gjennom forkynnelse og sakramentforvaltning ta vare på
den apostoliske lære etter Guds ord og vår kirkes bekjennelse, fremme og
bevare enheten i Guds kirke og rettlede og oppmuntre bispedømmets
menigheter, kirkelig tilsatte og øvrige medarbeidere. For å ivareta dette
tilsynsansvar kan biskopen gi råd og veiledning, og også gi bindende pålegg
vedrørende presters og andre kirkelig tilsattes tjenesteutøvelse.
Biskopen ser til at prestene forvalter sakramentene, forkynner og selv lever i
overensstemmelse med den kristne tro, slik den er uttrykt i vår kirkes
bekjennelse og ordninger, og at også andre som er vigslet til tjeneste i kirken
virker og lever i samsvar med vigslingens formaning og løfte.
Biskopen fører tilsyn med at de kirkelige råd i bispedømmet utfører sitt
arbeid i lojalitet med den evangelisk-lutherske lære.
§ 2. Biskopen er den øverste leder av prestetjenesten i bispedømmet og sørger
for den nødvendige samordning med de kirkelige rådenes virksomhet.
Biskopen er forpliktet på de mål og strategier som er fastsatt for
virksomheten i Den norske kirke, og skal støtte opp om tiltak som fremmer
disse.
Biskopen sørger for at ledige prostestillinger blir betjent.
Biskopen kan delegere myndighet etter denne bestemmelsen til
stiftsdirektøren.
§ 2a. Preses er biskopenes nærmeste overordnede og ivaretar arbeidsgivers
styringsrett overfor disse når ikke annet er bestemt av Kirkemøtet. Kirkerådets
leder er preses’ nærmeste overordnede.
§ 3. Biskopen forordner gudstjenester i bispedømmets sokn og beslutter hvor
mange gudstjenester det skal holdes i den enkelte kirke eller annet
gudstjenestested.
§ 4. Biskopen utøver den myndighet som i liturgienes bestemmelser er tillagt
biskopen.
§ 5. Biskopen kan selv eller ved annen prest forrette gudstjenester og bruke
kirkene i sitt bispedømme på samme måte som menighetsprestene. I slike
tilfeller har biskopen fortrinnsrett til bruk av kirken.
Biskopen fører tilsyn med bruk av kirkene og avgjør klager på bruk og utlån
av kirkene etter nærmere regler fastsatt av Kirkemøtet.
§ 6. Biskopen fører vigslingsregister for sitt bispedømme. Bispemøtet kan
fastsette nærmere regler for føringen av registeret.
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Biskopens tjenestefunksjoner
§ 7. Biskopen visiterer sokn i bispedømmet i samsvar med visitasreglement
fastsatt av Bispemøtet.
§ 8. Biskopen beslutter om ordinasjon til prestetjeneste og vigsling til andre
kirkelige tjenester, etter i samtale å ha funnet kandidatene skikket for
tjenesten, og forretter så ordinasjons- eller vigslingshandlingen etter forordnet
liturgi. Biskopen kan etablere en ordning for forberedelse til ordinasjon. Bare
vigslet biskop kan forrette ordinasjon til prestetjeneste. Etter anmodning fra
den som fungerer som biskop, kan en annen vigslet biskop forrette ordinasjon
til prestetjeneste. Sistnevnte vurderer i slike tilfeller kandidatens skikkethet og
treffer beslutning om ordinasjon.
Bare personer som fyller de av Kirkemøtet oppstilte kvalifikasjonskrav for
tilsetting av prest i Den norske kirke, kan ordineres til prestetjeneste.
Ingen kan ordineres eller vigsles uten å være tilsatt i en ordnet kirkelig
stilling som krever slik ordinasjon eller vigsling. I særlige tilfeller kan likevel
kandidater som fyller vilkårene for tilsetting som menighetsprest, ordineres til
feltpresttjeneste, tjeneste i kirkelige organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og
lignende etter nærmere regler fastsatt av Bispemøtet.
Vedtak om ordinasjon eller vigsling kan ikke påklages.
Etter søknad og med anbefaling fra vedkommendes kirkesamfunn kan
biskopen treffe vedtak om at en persons presteordinasjon i et annet kristent
kirkesamfunn skal anses som gyldig grunnlag for å utøve prestetjeneste i Den
norske kirke uten ny ordinasjon. Før slikt vedtak treffes, skal biskopen etter
samtale ha funnet vedkommende skikket for prestetjeneste i Den norske kirke
og mottatt vedkommendes løfte om å utføre denne tjeneste i
overensstemmelse med vår kirkes bekjennelse og ordninger. Vedtak som
nevnt her, medfører ikke dispensasjon fra kvalifikasjonskravene for tilsetting
av prest. Biskopens vedtak kan ikke påklages.
Biskopen sender Kirkerådet melding om vedtak etter denne paragraf.
§ 9. Biskopen gir kallsbrev/tjenestebrev ved tilsetting av ordinert eller vigslet
person i kirkelig stilling, som bekreftelse på at vedkommende er ordinert eller
vigslet, markering av biskopens tilsyn og formaning til menigheten om å ta
imot den tilsatte som rett kalt tjener.
§ 10. Biskopen kan samtykke i at ordinert prest i Den norske kirke holder
gudstjenester og forretter kirkelige handlinger i et prosti hvor vedkommende
ikke er ansatt i ordnet kirkelig prestestilling.
Biskopen kan gi egnede lekfolk som på ansvar og under tilsyn av prest
utfører assisterende tjeneste under tjenestefrihet eller ledighet i en
prestestilling, fullmakt til å forrette forordnede gudstjenester, dåp, nattverd og
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gravferd. Slik fullmakt kan også gis teologiske studenter som befinner seg i
den avsluttende delen av profesjonsstudiet i teologi eller tilsvarende.
§ 11. Biskopen kan gi representanter for andre kristne trossamfunn tillatelse til
å preke og medvirke på annen måte i forordnede gudstjenester og ved
kirkelige handlinger. Med unntak for vigsler kan ordinerte prester fra andre
kristne trossamfunn gis tillatelse til å forrette gudstjenester og kirkelige
handlinger etter vår kirkes ordninger.
§ 11a. Når særlige grunner tilsier det, kan biskopen dispensere fra kravet om
medlemskap i Den norske kirke for kirkelig tilsatte og ombud, jf. kirkeloven §
29. For ansatte ved de sentralkirkelige råd er preses dispensasjonsmyndighet.
§ 12. Biskopen treffer etter søknad vedtak om at en person blir løst fra retten
til å utøve prestetjeneste i Den norske kirke.
Biskopen treffer vedtak i medhold av kirkeloven § 31 tredje ledd om å frata
prest i Den norske kirke retten til å utføre prestetjeneste i Den norske kirke
dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig
brudd på ordinasjonsforpliktelsene. Vedtaket skal presisere om tapet gjelder
for alltid eller for en begrenset tid. I sistnevnte tilfelle kan vedtaket sette vilkår
for gjenerverv etter den fastsatte tapstid. Bestemmelsene om enkeltvedtak i
forvaltningsloven kapittel IV og V kommer til anvendelse.
Biskopens vedtak etter annet ledd kan påklages til Den norske kirkes
klagenemnd. Forvaltningsloven kapittel VI kommer til anvendelse. Biskopens
vedtak skal inneholde en opplysning om klageadgangen og at denne må være
uttømt før vedkommende kan reise eventuelt søksmål for å prøve lovligheten
av vedtaket.
Biskopen sender Kirkerådet melding om vedtak etter første og andre ledd og
om eventuelle klager etter tredje ledd.
Når biskopen finner grunnlag for å vurdere gjenerverv av presterettigheter
for en som har mistet retten til å utføre prestetjeneste for alltid, eller før utløpet
av den bestemte tid, fremmer biskopen saken for Den norske kirkes
klagenemnd med tilråding om vedtak.
Bestemmelsen i denne paragraf får tilsvarende anvendelse for den rett til å
utøve prestetjeneste i Den norske kirke som en prest i et annet kirkesamfunn er
gitt etter § 8 femte ledd.
§ 13. Biskopen foretar vigsling av kirker som er godkjent av departementet.
Biskopen kan gi tillatelse til at forsamlingslokaler som skal tjene som
kirkelokaler for et distrikt, og lokaler i institusjoner innvies til kirkelig bruk.
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§ 14. Biskopen er prostens nærmeste overordnede og har prostene som sine
medhjelpere i utøvelsen av sin gjerning. Biskopen kan delegere myndighet
etter § 2, § 10 og § 11 første ledd til prosten.
Domprosten er biskopens faste vikar og kan dessuten i særskilte tilfeller
bemyndiges til å utføre bispetjeneste etter § 7, § 8, § 9 og § 13. Domprosten
kan verken som vikar eller i andre tilfeller forrette ordinasjon til prestetjeneste.
Prosten innsettes i sin stilling av biskopen eller på dennes vegne av
domprosten eller en annen prost etter avgjørelse av biskopen.
Biskopen har medarbeidersamtaler med prostene og leder prostemøtene.
§ 15. Biskopen deltar i Bispemøtet som består av samtlige tjenestegjørende
biskoper.
§ 16. Biskopen deltar i Bispemøtets behandling av læresaker og kan reise
læresak etter gjeldende regler.
§ 17. Biskopen er medlem av bispedømmerådet og Kirkemøtet.
Biskopen utarbeider hvert år sammen med bispedømmerådet en rapport om
virksomheten og forholdene i bispedømmet.
§ 17b. Nidaros bispedømme har to tjenestegjørende biskoper. Bispemøtets
preses utøver biskopens myndighet innenfor Nidaros domprosti. Nidaros
biskop utøver den myndighet som er lagt til biskopen, i de øvrige delene av
Nidaros bispedømme. Kirkerådet avgjør i tvilstilfeller om biskopens
myndighet ligger til Nidaros biskop eller preses.
Preses har sete i Nidaros bispedømmeråd i saker om tilsetting, oppsigelse,
avskjed og suspensjon innenfor Nidaros domprosti. Nidaros biskop har sete i
bispedømmerådet i andre saker. Kirkerådet avgjør i tvilstilfeller om Nidaros
biskop eller preses har sete i bispedømmerådet.
Bispemøtets visepreses er fast vikar for preses' funksjoner som leder av
Bispemøtet. Nidaros biskop er fast vikar for preses i saker som gjelder
tilsynsområdet til preses. Kirkerådet avgjør i tvilstilfeller hvem som er vikar
for preses.
Biskopens tjenestevilkår
§ 18. Biskopen er med hensyn til rettigheter og plikter undergitt de regler som
til enhver tid gjelder for arbeidstakere i Den norske kirke.
Biskopen har taushetsplikt etter gjeldende regler.
§ 19. Biskopen har som tjenestedistrikt et bispedømme med utstrekning som
fastsettes av Kongen.
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§ 20. Biskopen tilsettes av Kirkerådet etter forskrift om framgangsmåten
fastsatt av Kirkemøtet.
Biskopen må rette seg etter vedtatt tjenesteordning og finne
seg i endringer i gjøremål og embets- eller tjenestedistriktets utstrekning.
§ 21. Som biskop kan utnevnes person som har de kvalifikasjoner som
Kirkemøtet har fastsatt som krav for å bli tilsatt som prest i Den norske kirke.
§ 22. Biskopen vigsles i vedkommende bispedømmes domkirke etter forordnet
liturgi forrettet av Bispemøtets preses. Vigslingsliturgiens formaning og løfte
er bestemmende for biskopens tjeneste og livsførsel.
§ 23. Biskopen lønnes etter Den norske kirkes lønnsregulativ og får særskilte
godtgjøringer etter de regler og satser som gjelder til enhver tid.
§ 24. Biskopens tjenestedrakt er surtout etter modeller godkjent av
Kirkemøtet,
med det bispekors som følger det enkelte embete. Som liturgisk drakt bærer
biskopen den korkåpe som følger stillingen, sammen med alba, stola og
bispekorset. Tjenestedrakt og liturgisk drakt bekostes av bispedømmerådet.
§ 25. (Opphevet)
§ 26. Biskopen meddeles ferie og annen tjenestefrihet av preses. Preses
meddeles ferie og annen tjenestefrihet av Kirkerådets leder.
Biskopen skal avsette nødvendig tid til studium, fritid og personlig
fornyelse.
§ 27. Biskopen skaffer til veie opplysninger og gir uttalelse i saker som
forelegges av departementet, Kirkemøtet, Kirkerådet og andre kirkelige eller
offentlige instanser, og kan av eget tiltak ta opp saker som gjelder forhold
innen bispedømmet, Den norske kirke eller samfunnet ellers.
§ 28. Biskopen utfører de gjøremål som til enhver tid er pålagt ved lov, i
medhold av lov eller ved bestemmelse av Kongen eller departementet.
§ 29. Tjenesteordningen trer i kraft fra den tid Kirkerådet bestemmer.
Fra den tid tjenesteordningen trer i kraft, oppheves tjenesteordning for
biskoper 6. juni 1997 nr. 1055.

II
Vedtaket skjer med forbehold om at kirkeloven blir endret, slik at Kirkemøtet
gis den nødvendige hjemmel.
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9. Tjenesteordning for fengselsprester
I
§ 1. Fengselspresten skal forvalte Ord og sakrament ved
a)
å holde de gudstjenester i fengselet som biskopen forordner,
b)

å utføre annet forkynnerarbeid i fengselet,

c)

å forrette kirkelige handlinger for fengselets innsatte og deres nærmeste
pårørende,

d)

å utøve sjelesorg, gå med dødsbud, soknebud og også ellers besøke innsatte i
fengselet.

Presten skal også utføre andre gjøremål fastsatt ved bestemmelse av
Kirkemøtet eller ved instruks for den enkelte stilling.
Presten skal forberede sine gjøremål og sette av nødvendig tid til
studium og personlig fornyelse.
§ 2. Som fengselsprest kan tilsettes person som innehar de kvalifikasjoner som
kreves for tilsetting som menighetsprest i Den norske kirke.
Fengselsprest tilsettes etter regler om tilsetting gitt i personalreglement
for prester i Den norske kirke. Tilsetting skjer på de vilkår som gjelder
generelt for prester tilsatt i Den norske kirke. For øvrig skjer tilsetting på
vilkår som nevnt i utlysningen og med plikt til å rette seg etter denne
tjenesteordning og instruks som er eller blir fastsatt.

§ 3. Person som tilsettes som fengselsprest uten tidligere å være ordinert, kan
ikke tiltre stillingen før ordinasjon er skjedd etter forordnet liturgi.
Fengselspresten skal innsettes til tjenesten etter forordnet liturgi.
§ 4. Fengselspresten skal utføre sin tjeneste i samsvar med Den norske kirkes
ordninger. Formaningen og løftet i ordinasjonsliturgien er bestemmende for
presters tjeneste og livsførsel. Gudstjenester og kirkelige handlinger forrettes
etter de fastsatte liturgier. Liturgier og ordninger kan bare fravikes når de selv
hjemler det.
§ 5. Prosten er fengselsprestens nærmeste overordnede. I fengsler med mer
enn en prest kan det i instruks fastsettes at en av prestene skal lede
prestetjenesten og være den andre prestens nærmeste overordnede.
§ 6. Nærmere bestemmelser om tjenesteoppgaver for den enkelte
fengselspreststilling kan fastsettes ved instruks av bispedømmerådet.
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Før instruks blir fastsatt, skal foruten vedkommende prest også
eventuelle andre prester i fengselet og fengselsdirektøren ha hatt anledning til
å uttale seg. Vedkommende prest har plikt til på anmodning å levere
arbeidsoppgaver med angivelse av den tid som medgår til de forskjellige
kategorier av tjenester. Endelig forslag til instruks utferdiges av prosten.
§ 7. Når ikke annet følger av instruks, må en fengselsprest ikke uten samtykke
fra vedkommende sokneprest eller biskop holde gudstjenester eller forrette
kirkelige handlinger utenfor fengselet.
§ 8. Fengselspresten har taushetsplikt etter gjeldende regler.
§ 9. Fengselspresten lønnes av Den norske kirke i henhold til kirkens
lønnsregulativ, og mottar andre godtgjøringer etter de regler som gjelder til
enhver tid.
§ 10. Fengselspresten må ikke drive privat næringsvirksomhet uten etter
samtykke fra biskopen, og heller ikke inneha bistilling eller bierverv som kan
hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre biskopen gir tillatelse til
det. Bistilling eller bierverv må ikke være av en slik art at det kan bryte ned
aktelse for prestetjenesten.
§ 11. Fengselspresten har rett til ferie, fridager og tjenestefrihet etter gjeldende
lov- og avtaleverk.
§ 12. Fengselspresten må finne seg i endring i tjenesteordning og instruks.
§ 13. Tjenesteordningen trer i kraft fra den tid Kirkerådet bestemmer.
Fra den tid tjenesteordningen trer i kraft, oppheves tjenesteordning for
fengselsprester 20. november 1997 nr. 1179.

II
Vedtaket skjer med forbehold om at kirkeloven blir endret, slik at Kirkemøtet
gis den nødvendige hjemmel.

KR 03/16 Vedtak:
Kirkerådet gav enstemmig sin tilslutning til det foreslåtte vedtaket.
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KR 04/16 Reglement for Bispemøtet
Sammendrag
Som følge av de forventede endringer i kirkeloven må Kirkemøtet vedta et reglement for
Bispemøtet.
Det nye reglementet er i hovedsak i samsvar med gjeldende Reglement for Bispemøtet
som er fastlagt i forskrift ved kongelig resolusjon av 6. juni 1997. Det foreslås en ny
paragraf knyttet til forslag om eget regelverk for Bispemøtets behandling av læreklager
mot enkeltpersoner.

Forslag til vedtak
Saken sendes Bispemøtet for uttalelse. Dersom Bispemøtet ikke har innvendinger
anbefaler Kirkerådet at Kirkemøtet gjør følgende vedtak:
Reglement for Bispemøtet
§ 1. Bispemøtet består av samtlige tjenestegjørende biskoper.
§ 2. Bispemøtet virker for samordning av de gjøremål som etter gjeldende regler
tilligger biskopene, uten å binde den enkelte biskop i utøvelsen av egne
tjenestefunksjoner. Møtet avgir uttalelse i saker som det blir det forelagt og utfører for
øvrig de gjøremål som til enhver tid er pålagt ved bestemmelse av Kirkemøtet. Det avgir
uttalelse i saker som det blir forelagt av Kirkemøtet.
§ 3. Bispemøtet samles normalt tre ganger årlig.
§ 4. Bispemøtet har et arbeidsutvalg som består av preses, visepreses og ett medlem
valgt blant de øvrige biskoper. Preses utnevnes etter en forutgående nominasjonsprosess,
jf. regler om nominasjon mv. ved utnevning av biskop § 7. Bispemøtet velger selv
visepreses og det øvrige medlem for to år om gangen. Arbeidsutvalget har under ledelse
av preses det løpende arbeid med Bispemøtets saker. Bispemøtet skal ha sekretær.
§ 5. Ved behandling av læreklager mot enkeltpersoner kommer Reglement for
Bispemøtets behandling av læreklager til anvendelse
§ 6. Bispemøtet fastsetter nærmere forretningsorden for sin virksomhet.
Under forutsetning av at Stortinget vedtar de foreslåtte endringene i kirkeloven, trer
regelendringene i kraft fra samme tidspunkt som endringen av kirkeloven § 26 trer i kraft.

KR 04/16 Vedtak:
Kirkerådet gav enstemmig sin tilslutning til det foreslåtte vedtaket.
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KR 05/16 Den norske kirkes klagenemnd – opprettelsen av et særskilt
klageorgan i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen
Sammendrag
Kirkemøtet i 2015 har anmodet om at Stortinget gir hjemmel i kirkeloven til at
Kirkemøtet i samband med lovreformen og virksomhetsoverdragelsen oppretter en egen
nemnd til å behandle klager på avgjørelser og enkelte andre saker.
Kirkerådet fremmer med dette forslag om et nærmere regelverk for Den norske kirkes
klagenemnd. Der en slik nemnd skal gis myndighet til å overprøve avgjørelser truffet av
lovbestemt kirkelig organ ut over det som følger av kirkens privatrettslige autonomi, må
den ha forankring i kirkeloven.
Kirkerådet foreslår at nemnda ikke tildeles flere sakstyper enn der hensynet til biskopens
uavhengig
het tilsier at Kirkerådet ikke bør være klageinstans. I tillegg foreslås nemnda å være
klageinstans i de saker der det valgte Kirkerådet er disiplinærmyndighet.
Klagenemnda foreslås samlokalisert med Kirkerådet og å få tildelt sekretærbistand fra
Kirkerådets sekretariat.
Saken må ses i sammenheng med sak KR 03/16 om aktuelle regelverk knyttet til
arbeidsgiverfeltet, både tjenesteordning for biskop og personalreglement. Der er det
foretatt en nærmere vurdering av hvilke saker på arbeidsgiverområdet som bør behandles
av en slik klagenemnd.
Begge sakene har vært på høring høsten 2015 og fremmes for Kirkemøtet 2016.

Forslag til vedtak
Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å treffe følgende vedtak om

Regler for Den norske kirkes klagenemnd
I
§ 1. Valg og sammensetning
I det første møtet i sin valgperiode velger Kirkemøtet medlemmer og
varamedlemmer til Den norske kirkes klagenemnd (heretter klagenemnda). Medlemmene
velges for hele valgperioden.
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Medlemskap i Den norske kirke er et vilkår for å være medlem eller varamedlem av
klagenemnda.2
Klagenemnda skal ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Blant
medlemmene skal det være minst to personer av hvert kjønn og tilsvarende for
varamedlemmene.
Klagenemnda består av følgende medlemmer:
-

En leder som er eller har vært dommer i de alminnelige domstoler eller i
Arbeidsretten

-

Ett medlem som har juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap

-

Ett medlem som har teologisk doktorgrad

-

Ett medlem som er prest og har særlig kompetanse i kirkerett

-

Ett øvrig medlem.
Kirkemøtet velger leder av klagenemnda. Klagenemnda velger selv sin nestleder.

Utelukket fra å bli valgt inn i klagenemnda er biskoper, medlemmer av Kirkerådet
og de øvrige sentralkirkelige råd, ansatte i den sentralkirkelige administrasjon samt
ansatte i bispedømmeadministrasjonene.

§ 2. Klagenemndas oppgaver
Klagenemnda
a) avgjør klager etter kirkeloven § 31 tredje ledd,
b) avgjør klager på vedtak om oppsigelse, suspensjon og avskjed av Kirkerådets direktør
og assisterende direktør samt Bispemøtets generalsekretær,
c) treffer vedtak om oppsigelse, suspensjon og avskjed av biskop og
d) utfører for øvrig de oppgaver den er pålagt av Kirkemøtet.
Klagenemndas avgjørelser kan ikke påklages.
§ 3. Alminnelige bestemmelser om klagenemndas arbeid
Forvaltningsloven og offentleglova gjelder for klagenemndas arbeid, jf. kirkeloven §
38 første og tredje ledd.

2

I dag følger dette også av kirkeloven § 29, som ikke er foreslått endret fra 2017.
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Så langt det passer gjelder Regler for Kirkerådets virksomhet §§ 2, 3, 5 og 7 også for
klagenemndas arbeid.
En part har rett til å redegjøre for sitt syn skriftlig.
Ut over det som følger av forvaltningsloven §§ 11 d og 12 skal en part ha adgang til
å møte personlig og med fullmektig for å redegjøre muntlig for sitt syn overfor
klagenemnda.
Klagenemnda kan selv gi utfyllende bestemmelser om saksbehandlingen.
§ 4. Administrative forhold
En eller flere tilsatte i Kirkerådets sekretariat utfører sekretariatsfunksjoner for
klagenemnda.
Den som utfører sekretariatsfunksjoner for klagenemnda, er direkte underordnet
nemnda og skal følge de retningslinjer og pålegg denne gir.
Ved spørsmålet om ugildhet for den som utfører sekretariatsfunksjoner for
klagenemnda, gjelder kirkeloven § 38 tredje ledd.

§ 5. Kirkerådets myndighet til å gjøre endringer i regelverket
Kirkerådet kan gjøre mindre endringer i regelverket.

§ 6 Ikrafttredelse
Reglene trer i kraft fra den tid Kirkerådet bestemmer.

II
Vedtaket skjer med forbehold om at kirkeloven blir endret, slik at Kirkemøtet gis
den nødvendige hjemmel.

KR 05/16 Vedtak:
Kirkerådet gav enstemmig sin tilslutning til det foreslåtte vedtaket.
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KR 06/16 Innmelding i arbeidsgjevarorganisasjon
Samandrag
Vegen fram mot ei fri og sjølvstendig folkekyrkje har pågått i fleire tiår. I forbindelse
med det såkalla kyrkjeforliket i 2008 var alle partia på Stortinget samde om ein prosess
med siktemål å skilje kyrkja frå staten. Grunnlovsendringane i 2012 la grunnlaget for ei
brei, framtidsretta og varig løysing mellom staten og Den norske kyrkja, og var i tråd
med tidlegare vedtak i Kyrkjemøtet.
Kyrkjemøtet i 2013 ba om at det måtte etablerast eit nasjonalt rettssubjekt og at
verksemds- og arbeidsgjevaransvaret for prestetenesta skulle overdragast til det nye
rettssubjektet. Kyrkjerådet oppretta deretter eit foreløpig arbeidsgjevarutval og vedtok å
bruke ein arbeidsgjevarorganisasjon i arbeidet med å førebu arbeidsgjevarrolla fram til
rettssubjektivitet føreligg og overdraging av verksemd skjer. Kyrkjemøtet i 2014 vedtok
at dette fortrinnsvis skulle vere KA Arbeidsgjevarorganisasjon for kyrkjelege verksemder
(i det vidare kalla KA). Arbeidsgjevarutvalet i Kyrkjerådet forhandla deretter fram ein
samarbeidsavtale mellom Kyrkjerådet og KA. Avtalen er og ein intensjonsavtale om
innmelding i KA når det føreligg rettssubjektivitet. Avtalen vart vedteken i Kyrkjerådet i
sak KR 40/14.
Det framgår i framlegg til ny kyrkjelov § 24, femte ledd at det er Kyrkjemøtet som må ta
stilling til, og velje arbeidsgjevarorganisasjon. Dersom Kyrkjemøtet vel KA vil
Kyrkjerådet forestå den praktiske innmeldinga og den daglege dialogen med KA.

Framlegg til vedtak
Kyrkjerådet tilrår Kyrkjemøtet å treffe følgjande vedtak:
1. Kyrkjemøtet gir KA Arbeidsgjevarorganisasjon for kyrkjelege verksemder
fullmakt til å inngå og sei opp tariffavtale, samt å gi eller motta kollektiv
arbeidsoppseiing på Dnks vegner når rettssubjektivitet for Dnk føreligg.
2. Kyrkjemøtet gir Kyrkjerådet fullmakt til å:
a) Melde det nye rettssubjektet inn i KA Arbeidsgjevarorganisasjon for
kyrkjelege verksemder
b) Forhandle vilkår for medlemsskapet
c) Forvalte medlemsskapet

KR 06/16 Vedtak:
Kyrkjerådet gav samrøystes tilslutning til det føreslåtte vedtaket.
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KR 07/16 Forslag til endringer i regler for valg av Kirkeråd og
tilhørende endringer i Kirkemøtets forretningsorden (KM-sak)
Sammendrag
Departementets foreslåtte endringer i kirkeloven § 25 innebærer at Kirkerådet
tydeliggjøres som Kirkemøtets utøvende organ og får et lovfestet ansvar for rettssubjektet
Den norske kirke sin økonomi. Forslaget innebærer videre at lovbestemmelsene om
Kirkerådets sammensetning og valg forenkles, slik at Kirkemøtet står fritt til selv å kunne
bestemme hvor mange medlemmer som skal velges. Det åpnes også opp for at
Kirkemøtet kan fastsette regler som innebærer at Kirkerådet kan ansvarliggjøres overfor
Kirkemøtet som en form for styre som kan skiftes ut i funksjonstiden. Denne saken følger
opp departementets forslag med å foreslå de nødvendige regelendringer.
Ettersom Kirkerådet som velges på Kirkemøtet 2016 vil velges etter gjeldende regler,
foreslås det at det nå kun gjøres de endringer i Regler for valg av Kirkeråd og i
Kirkemøtets forretningsorden som anses som nødvendige for at Kirkerådet kan
ansvarliggjøres overfor Kirkemøtet som en form for styre som kan skiftes ut i
funksjonstiden.

Forslag til vedtak
Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å vedta følgende:
1. Kirkemøtet fastsetter følgende forskrift om endringer i Regler av 14. november 1997
nr. 4862 for valg av Kirkeråd:
§§ 1-2 og 1-3 skal lyde:
§ 1-2. Kirkerådets valgperiode er fire år fra Kirkemøtets første møte i
valgperioden frem til Kirkemøtets første møte i den påfølgende valgperiode. Ethvert
bispedømmeråd samt kontrollutvalget kan fremme forslag om mistillit til Kirkerådets
leder eller samlet til alle medlemmene av Kirkerådet som er valgt av Kirkemøtet. Hvis
mistillitsforslaget får alminnelig flertall, skal det velges en ny leder eller et nytt
Kirkeråd for resten av valgperioden.
§ 1-3. Kirkerådet trer i funksjon umiddelbart etter Kirkemøtet hvor valget har
funnet sted. Ved nyvalg innenfor valgperioden trer Kirkerådet i funksjon umiddelbart
etter valget.
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§ 2-1 skal lyde:
2-1. Kirkemøtet forut for det Kirkemøtet som skal velge Kirkeråd ved
starten av Kirkemøtets valgperiode, velger en nominasjonskomité bestående av
fem personer, hvorav tre leke medlemmer, en kirkelig tilsatt og en prest. En av
disse skal være under 30 år.
§ 2-3 skal lyde:
§ 2-3. Ved nyvalg innenfor Kirkerådets valgperiode skal Kirkemøtets
valgkomité fungere som nominasjonskomité for valget.
Ny overskrift mellom § 3-5 og ny § 3-6 skal lyde:
Nominasjon av kandidater ved nyvalg
Ny § 3-6 skal lyde:
§ 3-6. Ved nyvalg innenfor Kirkerådets valgperiode skal medlemmer av
Kirkemøtet fremme forslag til kandidater til Kirkemøtets valgkomité.

Ny § 4-3 skal lyde:
§ 4-3. Ved nyvalg innenfor Kirkerådets valgperiode skal Kirkemøtets
valgkomité fremme en prioritert kandidatliste, etter samme krav som § 4-1, jf. § 36.
§ 5-4 skal lyde:
§ 5-4. Lederen velges for to år. Ved nyvalg velges lederen ut funksjonsperioden.
Lederen kan gjenvelges. Kirkemøtets valgkomite forbereder og gjennomfører
valget av leder midt i valgperioden. Kirkerådet velger selv nestleder for en
periode på to år.
§§ 6-1, 6-2 og 6-3 skal lyde:
§ 6-1. Valgbar til Kirkerådet er Kirkemøtets valgte medlemmer. Har
Kirkemøtet vedtatt mistillit til sittende leder i Kirkerådet vil vedkommende ikke
kunne stille til gjenvalg. Har Kirkemøtet vedtatt mistillit samlet til alle
medlemmene av Kirkerådet som er valgt av Kirkemøtet, vil fratredende
medlemmer fortsatt kunne stille til gjenvalg.
§6-2. Reglene i kirkeloven § 7 første til tredje ledd gjøres tilsvarende
gjeldende for Kirkerådet.
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§ 6-3. Hvis Kirkemøtet vedtar mistillit til Kirkerådets leder eller til alle
medlemmene av Kirkerådet som er valgt av Kirkemøtet, plikter vedkommende å
tre ut av rådet fra når ny leder av Kirkerådet eller nytt Kirkeråd er valgt.
Under forutsetning av at Stortinget vedtar de foreslåtte endringene i kirkeloven, trer
regelendringene i kraft fra samme tidspunkt som endringen av kirkeloven § 25 trer i
kraft.
2. Kirkemøtet fastsetter følgende endringer i Kirkemøtets forretningsorden:
Ny § 3-6:
§ 3-6 Mistillitsforslag
Ethvert bispedømmeråd samt kontrollutvalget kan fremme et forslag om mistillit
til enten Kirkerådets leder eller samlet til Kirkerådets medlemmer valg av
Kirkemøtet. Kravet om mistillitsvotering skal fremmes innen fire uker før Kirkemøtets
samling.
Kirkemøtets kontrollutvalg forbereder behandlingen av mistillitsforslaget i en
særskilt sak. Saksdokumentet skal gjøre rede for forslagsstillernes begrunnelse for
forslaget, Kirkerådet skal gis anledning til å kommentere forslaget, og
kontrollutvalget skal komme med en innstilling til Kirkemøtet.
I Kirkemøtets behandling legger kontrollutvalget frem sin innstilling. Det åpnes
så opp for debatt, før Kirkemøtet voterer over mistillitsforslaget.
Kirkerådets leder og medlemmer anses ikke som ugild til å delta i behandlingen
av og avstemmingen over et mistillitsforslag.
Under forutsetning av at Stortinget vedtar de foreslåtte endringene i kirkeloven, trer
regelendringene i kraft fra samme tidspunkt som endringen av kirkeloven § 25 trer i
kraft.
Egil Morland fremmet følgende endringsforslag til § 1.2 annet punktum i Regler for valg
av Kirkeråd og § 3.6 første punktum i Kirkemøtets forretningsorden: Mistillit til
Kirkerådets leder eller samlet til alle medlemmene av Kirkerådet som er valgt av
Kirkemøtet, kan fremmes av minst ett medlem av Kirkemøtet.
Ivar Braut fremmet følgende endringsforslag til § 1.2 annet punktum i Regler for valg av
Kirkeråd: En gruppe på minst 5 medlemmer av Kirkemøtet kan fremme ….
Administrasjonen trakk sitt forslag til vedtak i § 1.2 annet punktum i Regler for valg av
Kirkeråd og § 3.6 første punktum i Kirkemøtets forretningsorden.
Morlands forslag ble vedtatt med 10 stemmer.
Braut sitt forslag falt mot 5 stemmer.
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KR 07/16 Vedtak:
Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å vedta følgende:
1. Kirkemøtet fastsetter følgende forskrift om endringer i Regler av 14. november 1997
nr. 4862 for valg av Kirkeråd:
§§ 1-2 og 1-3 skal lyde:
§ 1-2. Kirkerådets valgperiode er fire år fra Kirkemøtets første møte i
valgperioden frem til Kirkemøtets første møte i den påfølgende valgperiode. Mistillit
til Kirkerådets leder eller samlet til alle medlemmene av Kirkerådet som er valgt av
Kirkemøtet, kan fremmes av minst ett medlem av Kirkemøtet. Hvis mistillitsforslaget
får alminnelig flertall, skal det velges en ny leder eller et nytt Kirkeråd for resten av
valgperioden.
§ 1-3. Kirkerådet trer i funksjon umiddelbart etter Kirkemøtet hvor valget har
funnet sted. Ved nyvalg innenfor valgperioden trer Kirkerådet i funksjon umiddelbart
etter valget.
§ 2-1 skal lyde:
2-1. Kirkemøtet forut for det Kirkemøtet som skal velge Kirkeråd ved
starten av Kirkemøtets valgperiode, velger en nominasjonskomité bestående av
fem personer, hvorav tre leke medlemmer, en kirkelig tilsatt og en prest. En av
disse skal være under 30 år.
§ 2-3 skal lyde:
§ 2-3. Ved nyvalg innenfor Kirkerådets valgperiode skal Kirkemøtets
valgkomité fungere som nominasjonskomité for valget.
Ny overskrift mellom § 3-5 og ny § 3-6 skal lyde:
Nominasjon av kandidater ved nyvalg
Ny § 3-6 skal lyde:
§ 3-6. Ved nyvalg innenfor Kirkerådets valgperiode skal medlemmer av
Kirkemøtet fremme forslag til kandidater til Kirkemøtets valgkomité.

Ny § 4-3 skal lyde:
§ 4-3. Ved nyvalg innenfor Kirkerådets valgperiode skal Kirkemøtets
valgkomité fremme en prioritert kandidatliste, etter samme krav som § 4-1, jf. § 36.
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§ 5-4 skal lyde:
§ 5-4. Lederen velges for to år. Ved nyvalg velges lederen ut funksjonsperioden.
Lederen kan gjenvelges. Kirkemøtets valgkomite forbereder og gjennomfører
valget av leder midt i valgperioden. Kirkerådet velger selv nestleder for en
periode på to år.
§§ 6-1, 6-2 og 6-3 skal lyde:
§ 6-1. Valgbar til Kirkerådet er Kirkemøtets valgte medlemmer. Har
Kirkemøtet vedtatt mistillit til sittende leder i Kirkerådet vil vedkommende ikke
kunne stille til gjenvalg. Har Kirkemøtet vedtatt mistillit samlet til alle
medlemmene av Kirkerådet som er valgt av Kirkemøtet, vil fratredende
medlemmer fortsatt kunne stille til gjenvalg.
§6-2. Reglene i kirkeloven § 7 første til tredje ledd gjøres tilsvarende
gjeldende for Kirkerådet.
§ 6-3. Hvis Kirkemøtet vedtar mistillit til Kirkerådets leder eller til alle
medlemmene av Kirkerådet som er valgt av Kirkemøtet, plikter vedkommende å
tre ut av rådet fra når ny leder av Kirkerådet eller nytt Kirkeråd er valgt.
Under forutsetning av at Stortinget vedtar de foreslåtte endringene i kirkeloven, trer
regelendringene i kraft fra samme tidspunkt som endringen av kirkeloven § 25 trer i
kraft.
2. Kirkemøtet fastsetter følgende endringer i Kirkemøtets forretningsorden:
Ny § 3-6:
§ 3-6 Mistillitsforslag
Mistillit til Kirkerådets leder eller samlet til alle medlemmene av Kirkerådet som
er valgt av Kirkemøtet, kan fremmes av minst ett medlem av Kirkemøtet. Kravet om
mistillitsvotering skal fremmes innen fire uker før Kirkemøtets samling.
Kirkemøtets kontrollutvalg forbereder behandlingen av mistillitsforslaget i en
særskilt sak. Saksdokumentet skal gjøre rede for forslagsstillernes begrunnelse for
forslaget, Kirkerådet skal gis anledning til å kommentere forslaget, og
kontrollutvalget skal komme med en innstilling til Kirkemøtet.
I Kirkemøtets behandling legger kontrollutvalget frem sin innstilling. Det åpnes
så opp for debatt, før Kirkemøtet voterer over mistillitsforslaget.
Kirkerådets leder og medlemmer anses ikke som ugild til å delta i behandlingen
av og avstemmingen over et mistillitsforslag.
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KR 08/16 Kirkelig vigsel for likekjønnede par
Da Kirkemøtet behandlet saken «ekteskapet i et evangelisk luthersk perspektiv» i 2014
var hovedproblemstillingen hvorvidt Kirkemøtet skulle be om at det ble utviklet en liturgi
for forbønn eller vigsel for likekjønnet samliv. I Kirkemøtets vedtak ble det ikke gitt en
slik bestilling. Kirkemøtet vedtok:
1. Kirkemøtet viser til den enstemmige delen av uttalelsen fra Bispemøtet og gir sin
tilslutning til denne. Kirkemøtet erkjenner at uenigheten om vigsel av
likekjønnede par angår et vesentlig læremessig spørsmål for en luthersk kirke,
nemlig forståelsen av ekteskapet. Det handler ikke om ulikt syn på menneskets
verd. Kirkemøtet vil uttrykke at uenigheten ikke er av en slik karakter at det
gudstjenestelige og sakramentale fellesskapet i Den norske kirke må brytes.
Dette ble vedtatt med 114 stemmer
Kirkemøtet hadde også til votering: å utarbeide en forbønnsliturgi, å utarbeide en
vigselsliturgi og en bekreftelse av dagens praksis. Alle forslagene falt. Det ble levert inn
en protokoll-tilførsel som oppfordrer biskopene til å ta grep for å finne løsninger som
muliggjør praktisering av to syn i kirken.
Saken om liturgier for likekjønnet ekteskapsinngåelse var et sentralt tema i kirkevalgene i
2015. Umiddelbart etter kirkevalget i september 2015 henvendte Bispemøtet seg til
Kirkerådet og ba om at saken om liturgier for likekjønnet samliv ble satt på dagsorden på
Kirkemøtet. Bispemøtet har så behandlet saken i BM 37/15.
Et enstemmig bispemøte ber om at Kirkemøtet vedtar å igangsette arbeid med at «det i
tillegg til dagens liturgier for ekteskap og forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom
kvinne og mann, må utarbeides tilsvarende liturgier både for ekteskapsinngåelse mellom
likekjønnede og forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap.»
Dette saksdokumentet legger til rette for en saksbehandling i Kirkemøtet ut fra
Bispemøtets anbefaling.

Forslag til vedtak
I

1. Kirkerådets direktør anbefaler Kirkerådet å gi sin tilslutning til Bispemøtets
forslag til vedtak i BM-sak 37/15.
2. Kirkerådet vedtar å fremme saken «Kirkelig vigsel for likekjønnede par» for
Kirkemøtet i 2016.
3. Kirkerådet ber NFG igangsette arbeidet med en vigsels- og en forbønnsliturgi
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for likekjønnede par med utgangspunkt i dette dokumentet. Forarbeidet anses som
ressurser for en mulig utvikling av liturgier etter Kirkemøtet 2016.

II Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å fatte følgende vedtak:
1. Kirkemøtet erkjenner at spørsmålet om homofilt samliv og vigsel av
likekjønnede par er en sak som Den norske kirke etter lange samtaler og flere
utredninger ikke har lykkes å enes om.
2. Kirkemøtet viser til tidligere vedtak som understreker at uenighet i dette
spørsmålet teologisk bedømt ikke er av en slik karakter at det gudstjenestelige
og sakramentale fellesskapet i Den norske kirke må brytes. Begge syn på
likekjønnet ekteskap kan gis rom og komme til uttrykk i kirkens praksis.
3. Et flertall i Kirkemøtet mener at det i tillegg til dagens liturgier for ekteskap
og forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom kvinne og mann, må
utarbeides tilsvarende liturgier både for ekteskapsinngåelse mellom
likekjønnede og forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap.
4. Et mindretall i Kirkemøtet ønsker ikke kirkelig vigsel av likekjønnede par
fordi det strider mot deres forståelse av ekteskapet. Disse tar likevel til
etterretning både Kirkemøtets sammensetning og at slike liturgier derfor vil bli
utarbeidet og implementert.
5. Kirkemøtet forutsetter at liturgi for inngåelse av ekteskap og forbønn for
borgerlig inngått ekteskap mellom likekjønnede innføres som ordinære
liturgiske ordninger. Disse gjøres gjeldende i hele Den norske kirke slik at alle
kirkens medlemmer får inngå ekteskap i sin lokale kirke.
6.

Kirkemøtet fastslår at prester har frihet til å velge om de vil foreta vigsel av
likekjønnede par eller forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom
likekjønnede. Andre kirkelig ansatte bør også ha en tilsvarende mulighet til
ikke å medvirke.

Kristin Gunleiksrud Raaum fremmet følgende endringsforslag:
Vedtakspunkt II – 3: Kirkemøtets flertall mener at det i tillegg til dagens liturgier må
utarbeides en ny liturgi for ekteskapsinngåelse og forbønn for borgerlig inngått ekteskap,
som inkluderer likekjønnede par og som kan brukes av alle.
Vedtakspunkt II – 6: Kirkemøtet anerkjenner en kirkelig vigslers rett til å velge om de vil
foreta vigsel dersom brudefolkene er av samme kjønn.
Votering:
Vedtakspunkt I 1-3: vedtatt med 14 stemmer
Vedtakspunkt II – 1: vedtatt med 15 stemmer
Vedtakspunkt II – 2: vedtatt med 14 stemmer
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Vedtakspunkt II – 3 fremmet av Raaum: Falt mot 4 stemmer
Vedtakspunkt II – 3: vedtatt med 10 stemmer
Vedtakspunkt II – 4: vedtatt med 14 stemmer
Vedtakspunkt II – 5: vedtatt med 14 stemmer
Vedtakspunkt II – 6: fremmet av Raaum: falt mot 1 stemme
Vedtakspunkt II – 6: vedtatt med 13 stemmer
Avstemningsresultatet følger Kirkemøtedokumentet.

KR 08/16 Vedtak:
I

1. Kirkerådet gir sin tilslutning til Bispemøtets forslag til vedtak i BM-sak 37/15.
2. Kirkerådet vedtar å fremme saken «Kirkelig vigsel for likekjønnede par» for
Kirkemøtet i 2016.

3. Kirkerådet ber NFG igangsette arbeidet med en vigsels- og en forbønnsliturgi
for likekjønnede par med utgangspunkt i dette dokumentet. Forarbeidet anses som
ressurser for en mulig utvikling av liturgier etter Kirkemøtet 2016.

II Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å fatte følgende vedtak:
1. Kirkemøtet erkjenner at spørsmålet om homofilt samliv og vigsel av
likekjønnede par er en sak som Den norske kirke etter lange samtaler og flere
utredninger ikke har lykkes å enes om.
2. Kirkemøtet viser til tidligere vedtak som understreker at uenighet i dette
spørsmålet teologisk bedømt ikke er av en slik karakter at det gudstjenestelige
og sakramentale fellesskapet i Den norske kirke må brytes. Begge syn på
likekjønnet ekteskap kan gis rom og komme til uttrykk i kirkens praksis.
3. Et flertall i Kirkemøtet mener at det i tillegg til dagens liturgier for ekteskap
og forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom kvinne og mann, må
utarbeides tilsvarende liturgier både for ekteskapsinngåelse mellom
likekjønnede og forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap.
4. Et mindretall i Kirkemøtet ønsker ikke kirkelig vigsel av likekjønnede par
fordi det strider mot deres forståelse av ekteskapet. Disse tar likevel til
etterretning både Kirkemøtets sammensetning og at slike liturgier derfor vil bli
utarbeidet og implementert.
5. Kirkemøtet forutsetter at liturgi for inngåelse av ekteskap og forbønn for
borgerlig inngått ekteskap mellom likekjønnede innføres som ordinære
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liturgiske ordninger. Disse gjøres gjeldende i hele Den norske kirke slik at alle
kirkens medlemmer får inngå ekteskap i sin lokale kirke.
6.

Kirkemøtet fastslår at prester har frihet til å velge om de vil foreta vigsel av
likekjønnede par eller forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom
likekjønnede. Andre kirkelig ansatte bør også ha en tilsvarende mulighet til
ikke å medvirke.

Vedtatt med 14 stemmer

KR 09/16 Opprettelse av arbeidsgiverutvalg
Sammendrag
Kirkemøtet opprettet i sak KM 13/14 et midlertidig arbeidsgiverutvalg til å forberede
virksomhetsoverdragelse når rettssubjektivitet foreligger. Det må nå tas stilling til om
Kirkerådet skal ha et slikt utvalg i fortsettelsen. Arbeidsgiverutvalget vil være
Kirkerådets redskap for å utøve den arbeidsgivermyndighet som ligger til Kirkerådet på
vegne av hele rettssubjektet.
Det andre spørsmålet Kirkemøtet blir bedt om å ta stilling til er hvem som kan og bør
sitte i utvalget. Valgte medlemmer av Kirkerådet består av både leke og ansatte
representanter. Ved etableringen av det eksisterende arbeidsgiverutvalget ble det lagt vekt
på at utvalget måtte bestå av representanter som ikke er tilsatt i Den norske kirke. Dette
for å unngå at det kan oppstå situasjoner med arbeidstakere på begge sider av et
forhandlingsbord og for å gi legitimitet til en prosess som i praksis forberedes og
gjennomføres på arbeidsgiversiden av personer som også er ansatte i virksomheten.

Forslag til vedtak
Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å treffe følgende vedtak:
1.

Kirkemøtet ber Kirkerådet opprette et arbeidsgiverutvalg (AGU) som utøvende
arbeidsgiverpolitisk myndighet for det nye rettssubjektet.

2.

Arbeidsgiverutvalget utfører arbeidsgiverfunksjoner og arbeidstakere i Den
norske kirke kan derfor ikke velges som medlemmer av utvalget. Preses er unntatt
fra denne bestemmelsen.

3.

Kirkerådet utarbeider mandat for arbeidsgiverutvalget.
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KR 09/16 Vedtak
Kirkerådet gav enstemmig sin tilslutning til det foreslåtte vedtaket.

KR 10/16 Forskrift om endring av regler av 14. november 1997 nr. 4862
for valg av Kirkeråd
Sammendrag
Kirkemøtet har ved flere anledninger behandlet ulike endringer i regler for valg av
Kirkeråd, både i 2008, 2009, 2010, 2011, 2014 og 2015. Videre foretok Kirkerådet
mindre endringer i reglene i 2011. Kirkerådet er etter forvaltningsloven § 38 forpliktet til
å kunngjøre forskrifter i Norsk Lovtidend (Lovdata). Av ulike grunner er ikke alle
endringene kunngjort på riktig måte. Kirkerådet har hjemmel til å foreta mindre endringer
i reglene, og det foreslås derfor at Kirkerådet fatter et vedtak som er likelydende med
Kirkemøtets tidligere vedtak. Det vil bidra til en opprydding i forskriften som ligger på
Lovdata.no og sikre at den blir riktig før valget av Kirkeråd finner sted på Kirkemøtet
2016. Det foreslås samtidig at enkelte mindre språklige endringer som var opp tiltenkt
behandlet på Kirkemøtet i 2016, behandles i nærværende sak.

Forslag til vedtak
Kirkerådet vedtar med hjemmel i regler for valg av Kirkeråd § 7-2 følgende forskrift om
endring av regler av 14. november 1997 nr. 4862 for valg av Kirkeråd:
§ 1-1 skal lyde:
Kirkemøtet velger på sitt første møte i bispedømmerådenes valgperiode et
Kirkeråd bestående av ti leke medlemmer, hvorav en er kirkelig tilsatt, og fire
prester, alle med personlige varamedlemmer. Alle bispedømmeråd skal være
representert i rådet. Ved siden av de foran nevnte medlemmer skal rådet ha som
medlem en biskop med varamedlem valgt av Bispemøtet.
§ 1-2 skal lyde:
Kirkerådet velges for en periode på fire år, og trer i funksjon umiddelbart
etter Kirkemøtet hvor valget har funnet sted.
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§ 2-1 skal lyde:
Kirkemøtet forut for det Kirkemøtet som skal velge Kirkeråd, velger en
nominasjonskomité bestående av fem personer, hvorav tre leke medlemmer, en
kirkelig tilsatt og en prest. En av disse skal være under 30 år.
§ 3-1 skal lyde:
Nominasjonskomiteen foreslår kandidater til leder av Kirkerådet, blant
Kirkemøtets valgte medlemmer.

§ 3-2 skal lyde:
Bispedømmerådene kan komme med forslag på lederkandidater overfor
nominasjonskomiteen.
§ 3-3 skal lyde:
Det kan fremmes forslag til kandidater under Kirkemøtet.
§ 3-4 skal lyde:
Nominasjonskomiteen ber bispedømmerådene foreslå fire av sine leke
medlemmer som kandidater i prioritert rekkefølge, blant disse den leke kirkelig
tilsatte på ønsket plass. Alle prester i Kirkemøtet er å anse som kandidater til
Kirkerådet. Fra bispedømmene i Nidaros, Sør-Hålogaland og Nord-Hålogaland
bør minst en av de foreslåtte kandidatene være same.
§ 3-5 skal lyde:
Det kan fremmes forslag til kandidater under Kirkemøtet.
Overskriften over § 3-6 oppheves.
§§ 3-6, 3-7 og 3-8 oppheves.
§ 4-1 skal lyde:
Nominasjonskomiteen fremlegger på grunnlag av bispedømmerådenes
prioriteringer en kandidatliste med:
a) forslag til kandidater til leder av Kirkerådet, i alfabetisk rekkefølge.
b) forslag til tre leke kirkelige tilsatte, i alfabetisk rekkefølge.
c) de elleve prestene, ordnet bispedømmevis.
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d) forslag til tjueto leke kandidater, to fra hvert bispedømmeråd, ordnet
bispedømmevis og i alfabetisk rekkefølge.
Kandidatene føres opp på listen med angivelse av fullstendig navn,
stilling, menighet, alder, bispedømme og relevante opplysninger om kandidatene.
§ 4-2 skal lyde:
Nominasjonskomiteen skal tilstrebe at begge kjønn er representert med
ikke mindre enn 40 prosent på den samlede kandidatliste og at listen inneholder
en andel kandidater som er under 30 år på minst 20 prosent. (hvis mulig)
§ 5-1 skal lyde:
Valgkomiteen leder valget og forestår valgoppgjøret.
Kandidater foreslått etter §§ 3-3 og 3-5 føres opp på kandidatlisten.
Deretter sørger valgkomiteen for stemmesedler til den enkelte valgomgang.
§ 5-2 skal lyde:
Stemmegivningen er hemmelig og skjer skriftlig i tre omganger.
§ 5-3 skal lyde:
Kirkemøtet velger først leder av Kirkerådet blant Kirkemøtets valgte
medlemmer ved særskilt avstemning. Hvis ingen ved første stemmegivning får
flertall av de stemmer som er avgitt, holdes ny stemmegivning. Ved denne skal
det bare stemmes på de to som ved første stemmegivning har fått flest stemmer.
§ 5-4 skal lyde:
Lederen velges for to år. Ved valg av leder midt i valgperioden, velger
Kirkemøtet leder blant rådets medlemmer. Lederen kan gjenvelges. Kirkemøtets
valgkomité forbereder og gjennomfører valget av leder midt i valgperioden.
Kirkerådet velger selv nestleder for en periode på to år.
Overskriften før § 5-5 skal lyde:
Valg av øvrige medlemmer fra bispedømmerådene.
§ 5-5 skal lyde:
Deretter velges ti medlemmer, ett fra hver av de bispedømmerådene som leder
ikke ble valgt fra og innen kategoriene lek og geistlig. Det skal avgis stemme på
kun én kandidat fra hver av de ti bispedømmerådene. Det kan ikke avgis stemmer
på flere kandidater fra en kategori enn det antall medlemmer som gjenstår å velge
fra den aktuelle kategorien.

65

Ved opptellingen kåres først de to leke kandidatene som har fått flest stemmer til
medlem av Kirkerådet. Deretter kåres den geistlige kandidaten som har fått flest
stemmer. Denne prosedyren gjentas to ganger til ni medlemmer er kåret. Hver
gang en kandidat blir kåret til medlem strykes de øvrige kandidatene fra det
respektive bispedømmeråd fra denne valgomgangen. Til medlem av Kirkerådet
fra det siste bispedømmet kåres den kandidat som har høyest stemmetall,
uavhengig av kategori dersom valgt leder av Kirkerådet er lek. Dersom valgt leder
av Kirkerådet er prest blir den leke kandidaten med høyest stemmetall kåret til
medlem.
Etter at resultatet av ovenstående valg foreligger, foretas valg av de resterende tre
medlemmer, hvorav én lek kirkelig tilsatt dersom denne ikke er valgt som leder.
Disse kan velges fra samtlige bispedømmer. De er valgt som har fått flest
stemmer, inntil den enkelte kategori er fylt opp.
Overskriften over § 5-6 skal lyde:
Valgoppgjør
§ 5-6 skal lyde:
Ved stemmelikhet gjøres det omvalg mellom kandidatene som har fått like mange
stemmer. Ved fortsatt stemmelikhet treffes avgjørelsen ved loddtrekning.
Stemmesedler som er feil utfylt skal forkastes.
§ 5-7 skal lyde:
Varamedlem for lek representant fra et bispedømme er den leke kandidaten fra
vedkommende bispedømme som har fått nest flest stemmer under valget i
Kirkemøtet. Hvis det ikke er avgitt stemmer på annen kandidat eller hvis det ikke
er annen kandidat, utpeker vedkommende bispedømmeråd vararepresentanten
§ 5-8 skal lyde:
Varamedlem for lek kirkelig tilsatt er den som får nest flest stemmer under valget
i Kirkemøtet. I det tilfellet lek kirkelig tilsatt blir valgt til leder av Kirkerådet og er
eneste representant fra sitt bispedømme, er varamedlem for lek kirkelig tilsatt
dennes varamedlem til vedkommende bispedømmeråd.
§ 5-9 skal lyde:
Varamedlem for prest innvalgt fra et bispedømme er dennes varamedlem til
vedkommende bispedømmeråd.
§§ 5-10 og 5-11 oppheves.
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§ 6-1 skal lyde:
Valgbar til Kirkerådet er Kirkemøtets valgte medlemmer.
§§ 6-2 og 6-3 oppheves.
§§ 6-4 og 6-5 blir ny § 6-2 og 6-3 og skal derfor lyde:
§ 6-2. Hvis det grunnlag et medlem er valgt inn i Kirkerådet på faller
bort, må vedkommende tre ut av rådet. Det gjelder f.eks. ved flytting fra
bispedømmet eller ved skifte av kategori.
§ 6-3. Kirkerådet avgjør i tvilstilfelle om en person er valgbar eller om en
kandidat må tre ut av rådet, jf. § 6-2.

§ 7-1 skal lyde:
Reglene trer i kraft straks.
§ 7-3 oppheves.

KR 10/16 Vedtak:
Kirkerådet gav enstemmig sin tilslutning til det foreslåtte vedtaket.

KR 11/16
sentrum

Endringer i utlendingsloven - Sett menneskeverdet i

Kirkerådet vedtok følgende resolusjon, som også skal følge høringsuttalelsen som
oversendes departementet:
Sett menneskeverdet i sentrum
Hver dag ser og hører vi nye historier om mennesker på flukt fra krig og konflikt. Vi vet
at mange av dem har flyktet fra en livstruende situasjon.
Å møte flyktningenes håp og deres berettigede behov for beskyttelse er et ansvar vi ikke
kan fraskrive oss. Dette berører grunnleggende verdier hos oss som kristne, som kirke og
som samfunn. Vi vil at nødlidende mennesker skal få den hjelp og støtte de trenger. Vårt
ansvar forvaltes både når vi tar imot flyktninger som kommer til oss og når vi bidrar til
hjelp og støtte der menneskers liv trues i andre land.
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Kirken er forpliktet overfor Gud og mennesker til å rope ut når medmenneskers liv og
menneskeverd blir truet.
Det er tid for å utvise klokskap og sindighet i en situasjon som kan synes vanskelig og
uoversiktlig for mange. I møte med flyktningene og asylsøkerne utfordres vi til å velge
hvilke verdier og rettigheter som skal veie tyngst både i relasjon til dem, og for vårt
framtidige samfunn.
I vår historie har vi selv vært avhengige av å bli tatt imot og motta hjelp av andre. Våre
verdier settes på prøve når nødlidende mennesker søker vår hjelp. Vårt menneskesyn
viser seg tydeligst i hvordan vi evner å møte hverandre når livet er som mest sårbart.
I den situasjonen vi står i oppfatter vi oss forpliktet til å delta konstruktivt sammen med
sivilsamfunnet og myndighetene ved å løfte fram kirkens verdigrunnlag. Kirken vil aktivt
ta del i det viktige arbeidet som skjer for å ta imot flyktninger og asylsøkere.
Nestekjærlighet og humanitet må vise seg i form av en verdig og respektfull behandling
av flyktningene og asylsøkerne. Menneskeverdet må alltid stå i sentrum. Dette er
ufravikelig. Alle mennesker har den samme og ubetingede verdi.
Nasjonale myndigheter finner sin ytterste legitimitet i viljen og evnen til å verne om dette
menneskeverdet, og til å beskytte mennesker mot å bli utnyttet.
Den norske kirke vil fortsette å arbeide for og anmode norske myndigheter om å la
hensynet til menneskeverdet være førende i all behandling av flyktninger og asylsøkere.
Derfor forventer Den norske kirke at norske myndigheter:


Lar internasjonale konvensjoner være overordnet innvandringsregulerende hensyn
og andre nasjonale politiske mål i asylpolitikken



Legger til grunn en raus tolkning av internasjonale konvensjoner i behandlingen av
asylsøkerne.



Tar et særlig ansvar for barn som kommer som flyktninger



Ikke sender flyktninger ut til situasjoner hvor deres liv og grunnleggende livsvilkår
blir truet.
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