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

Saksliste 

Saksnr. Sakstittel 
 
 
KR 34/19 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
KR 35/19 Orienteringssaker  

KR 35.1/19 Muntlig orientering fra KR, MKR, SKR, UFUNG og BM 
KR 35.2/19 Høringssvar fra Den norske kirke ved Kirkerådet, Veien 
fram mot 2037: Langtidsplan 2019-2037 06.05.2019 
KR 35.3/19 Høringssvar - Forslag til endringer i abortloven – 
Fosterreduksjon 25.03.19 
KR 35.4/19 Regnskapsrapport 1. kvartal 2019 
KR 35.5/19 Sluttrapport Kontaktforum kirke – helse (2011-2019) 
KR 35.6/19 Høringssvar om forskriftsendringer for unntak fra 
arbeidstidsbestemmelser for prester med mer.  
KR 35.7/19 Muntlig orientering fra styringssamtalene v/ preses 
KR 35.8/19 Hvordan ta imot konvertitter – Et ressursdokument 
KR 35.9/19 Årsrapport 2018 Den norske kirke 
KR 35.9.1/19 Gravplassrådgiver – rapport for 2018 

  
KR 36/19 Referatsaker 

KR 36.1/19 Protokoll fra Utvalg for ungdomsspørsmål 1. februar 
2019 
KR 36.2/19 Protokoll fra Nemnd for gudstjenesteliv 7. mars 2019  
KR 36.3/19 Godkjent protokoll fra Samisk kirkeråd   
KR 36.4/19 Godkjent protokoll fra MKR møte 5.-6. mars 2019 
KR 36.5/19 Protokoll fra Utvalg for ungdomsspørsmål 25. april 
2019 
KR 36.6/19 Protokoll fra Kirkerådets arbeidsutvalg 29. mars 2019 
KR 36.7/19 Protokoll fra Kirkerådets arbeidsutvalg 13. mai 2019 
KR 36.8/19 Protokoll fra møte i Nådens fellesskap 8. april 2019 
KR 36.9/19 Protokoll fra Kirkerådets arbeidsutvalg 27. mai 2019 
 

KR 37/19 Videre arbeid med kirkeordningen – fremdrift og mandat 
 
KR 38/19  Høring av fornyelsen av læreplaner i Kunnskapsløftet (LK20) 
 
KR 39/18 Gjennomføring av gudstjenestereformen av 2019 
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KR 40/19 KM 2019 - evaluering og oppfølging. Foreløpig saksliste for 2020 
 
KR 41/19 Ikraftsetting av regelverk vedtatt av Kirkemøtet 2019 
 
KR 42/19 Regler om ungdomsdemokrati i Den norske kirke 
 
KR 43/19  Representasjon i fellesrådet nye Indre Østfold kommune 
 
KR 44/19 Satsinger i budsjett 2020 
 
KR 45/19 Oppnevning av delegat til KEKs skriftlige generalforsamlinger i 

perioden 2019-2022 
 
 
 
 

KR 34/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.  
 

 
KR 35/19 Orienteringssaker 
 
 
KR 35.1/19  Muntlig orientering ved KR, MKR, SKR, BM og UKM 
 
Kirkerådet ved direktør: 

 Pr 1.6 er ny organisasjon i Kirkerådets sekretariat trådt i kraft.  

 Fra samme dato er ny organisasjon for merkantile stillinger trådt i kraft. 
De er tilsatt i rettssubjektet, og sitter på bispedømmekontorer rundt i 
landet. 

 Kirkerådet lyser ut stillinger på grunn av mye naturlig avgang. 

 Starter nå kirkefaggjennomgang – premiss: stillinger skal ikke tas ned 
regionalt. Mål er bedre utnyttelse av de samlede ressurser 

 Halvårlig samtale med Barne- og familiedepartementet 

 Kirkelige uttalelser om krigsbarna – har vært godt samarbeid økumenisk 

 Dialogsentersaken kommer i september som egen sak 

 Samarbeidsavtalen mellom KA og KR fungerer godt 

 Ny rekrutteringsprofil presenteres for KR i september 

 Kirkepartnerdag og generalforsamling i Kirkepartner – 170 aksjonærer og 
økende 

 Kirkerådets kapitalforvaltning – gjennomgår nå retningslinjene 

 Samisk kirkelivskonferanse og valgmøte er avholdt for første gang 
 

 
Mellomkirkelig råd ved leder: 
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 Protokollen MKR mars 

 Forberede sak til KM 2020 

 Bærekraftboka 

 Hvordan ta imot konvertitter (hefte vedlagt sakspapirene) 

 Videreutvikling av dialogsenter 

 LVFs rådsmøte begynner i dag – arbeider med omstrukturering 

 Fortsatt samtalen om strukturen for MKR 

 LVF prosjekt: Churches in times of changes 
 
 
Samisk kirkeråd: 

 Samisk kirkelivskonferanse 

 Samisk kirkelig valgmøte 

 Sannhets- og forsoningskommisjonen 
 
Bispemøtet ved preses: 
Møte 14.-15.5: 

- Møte med stiftsdirektørene og KR ledelse 
- Samtale om vilkår for ordinasjon 
- Solidaritetsbesøk i andre kirker – plan for besøkene 
- Se på flybruk 
- Dåpssatsingen 
- Utlån av kirke – St. Petri i Stavanger 

 
UFUNG ved leder: 

 Saker til UKM 
- Rekruttering– fokussak 
- Misjon 
- Konfirmasjonstidens gudstjenester 
- Diakoni – frivillighet/ ung frivillighet 
- Kirke 2030 
- Kirke på nett – gruppesamtaler 
- Kjøre Grønt UKM i stedet for klimasak 

 Trosopplæringskonferansen – workshop 

 Exit or transit – forskningsprosjekt 

 Hvilke organisasjoner skal være del av UKM – klarere regler 

 Usikkerhet angående rådgiverstilling 
 
 
KR 35.2/19 Høringssvar fra Den norske kirke ved Kirkerådet, Veien fram mot 
2037: Langtidsplan 2019-2037 06.05.2019 
KR 35.3/19 Høringssvar - Forslag til endringer i abortloven – Fosterreduksjon 
25.03.19 
KR 35.4/19 Regnskapsrapport 1. kvartal 2019 
KR 35.5/19 Sluttrapport Kontaktforum kirke – helse (2011-2019) 
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KR 35.6/19 Høringssvar om forskriftsendringer for unntak fra 
arbeidstidsbestemmelser for prester med mer.  
KR 35.7/19 Muntlig orientering fra styringssamtalene v/ preses 
KR 35.8/19 Hvordan ta imot konvertitter – Et ressursdokument 
KR 35.9/19 Årsrapport 2018 Den norsk kirke 
KR 35.9.1/19 Gravplassrådgiver – rapport for 2018 
 
 
 
KR 35/19 Vedtak: 
 
Kirkerådet tar sakene til orientering. 
Enstemmig  

 
 
KR 36/19 Referatsaker 
 
 
KR 36.1/19 Protokoll fra Utvalg for ungdomsspørsmål 1. februar 2019 
KR 36.2/19 Protokoll fra Nemnd for gudstjenesteliv 7. mars 2019  
KR 36.3/19 Godkjent protokoll fra Samisk kirkeråd   
KR 36.4/19 Godkjent protokoll fra MKR møte 5.-6. mars 2019 
KR 36.5/19 Protokoll fra Utvalg for ungdomsspørsmål 25. april 2019 
KR 36.6/19 Protokoll fra Kirkerådets arbeidsutvalg 29. mars 2019 
KR 36.7/19 Protokoll fra Kirkerådets arbeidsutvalg 13. mai 2019 
KR 36.8/19 Protokoll fra møte i Nådens fellesskap 8. april 2019 
KR 36.9/19 Protokoll fra Kirkerådets arbeidsutvalg 27. mai 2019 

 
KR 36/19 Vedtak: 
 
Kirkerådet tar referatsakene til orientering. 
Enstemmig  

 

KR 37/19 Videre arbeid med kirkeordningen – 

fremdrift og mandat  
 

Sammendrag 
 
Kirkemøtet vedtok april 2019 å be Kirkerådet «om så snart som mulig i 
kommende kirkemøteperiode å fremme et forslag til Kirkemøtet om fremtidig 
arbeidsgiverorganisering og den øvrige kirkeordning».  
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Kirkerådet legger opp til at det igangsettes et arbeid fra høsten 2019, som først og 
fremst søker å finne en løsning på spørsmålet om felles arbeidsgiveransvar for 
alle som arbeider lokalt i Den norske kirke. 
  
Arbeidet vil ta utgangspunkt i utredning av en mellomløsning der et nivå mellom 
kommunenivå og bispedømmet – gjennom et fellesorgan på dette nye nivået – 
kan bli en ny arbeidsgiverenhet for alle ansatte lokalt i kirken. 
 
Forslaget til fremdrift sikter mot at Kirkemøtet gjør et prinsippvedtak om 
arbeidsgiverorganisering i 2022.  
 
Olsen la frem forslag til nytt punkt 1: 
Kirkerådet konkluderer ikke på nåværende tidspunkt. Utredningen skal sendes ut 
på bred høring før Kirkerådet oversender sitt forslag til vedtak til Kirkemøtet. 
 
Evang la frem forslag til nytt punkt 2: 

Kirkerådet vedtar fremdriftsplan og utredningsmandat for arbeid med 
kirkeordningen med disse presiseringer: 

 
Arbeidet skal ha fokus på kirkas arbeidsoppgaver i soknet og hvordan 
strategisk og faglig ledelse i soknet kan styrkes. Den norske kirke skal være 
en attraktiv og rekrutterende arbeidsplass. 
 
Utredningen skal konsentreres om arbeidsgiveransvar, med særlig fokus på 

arbeidsledelse og tilsettinger for alle som arbeider lokalt i Den norske kirke.  

Vi ønsker særlig utredet mulige løsninger knyttet til et nytt, felles kirkelig 

organ på prostinivå.  

Forholdet mellom embete og råd på et slikt nytt mellomnivå, herunder 
prostens rolle som kirkefaglig leder, må tydeliggjøres sammen med 
avklaring av biskopens rolle. Det skal utredes en tydelig sammenheng 
mellom biskopens, prostens og menighetsprestens tjeneste.  Dette bør også 
ses i sammenheng med de økumeniske avtaler DnK er forpliktet på. 
 
Vi må også tydeliggjøre hva slags ledelse vi trenger i kirken og hvordan vi 

sikrer at den er god. 

Vi ønsker utredet en modell der dagens fellesråd vil inngå i det nye felles 

kirkelige organet, der dette nivået tilsetter alle lokalt tilsatte.  

Bispedømmerådene skal bestå.  

Det skal være direkte valg både til menighetsråd og til 

kirkemøtet/bispedømmerådene.  

Menighetsrådenes og bispedømmerådets medvirkning i et eventuelt nytt 

felles kirkelig organ på prostinivå avklares. 
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Kirkerådet får saken tilbake i september 2019 med en oppsummering av 
samtalen i junimøtet og mulighet for å gjøre evt presiseringer. 

 
 
KR 37/19 Vedtak: 
 

1. Kirkerådet konkluderer ikke på nåværende tidspunkt. Utredningen skal sendes ut 
på bred høring før Kirkerådet oversender sitt forslag til vedtak til Kirkemøtet. 
 
 

2. Kirkerådet vedtar fremdriftsplan og utredningsmandat for arbeid med 
kirkeordningen med disse presiseringer: 
 

Arbeidet skal ha fokus på kirkas arbeidsoppgaver i soknet og hvordan 
strategisk og faglig ledelse i soknet kan styrkes. Den norske kirke skal være 
en attraktiv og rekrutterende arbeidsplass. 
 
Utredningen skal konsentreres om arbeidsgiveransvar, med særlig fokus på 

arbeidsledelse og tilsettinger for alle som arbeider lokalt i Den norske kirke.  

Vi ønsker særlig utredet mulige løsninger knyttet til et nytt, felles kirkelig 

organ på prostinivå.  

Forholdet mellom embete og råd på et slikt nytt mellomnivå, herunder 
prostens rolle som kirkefaglig leder, må tydeliggjøres sammen med 
avklaring av biskopens rolle. Det skal utredes en tydelig sammenheng 
mellom biskopens, prostens og menighetsprestens tjeneste.  Dette bør også 
ses i sammenheng med de økumeniske avtaler DnK er forpliktet på. 
 
Vi må også tydeliggjøre hva slags ledelse vi trenger i kirken og hvordan vi 

sikrer at den er god. 

Vi ønsker utredet en modell der dagens fellesråd vil inngå i det nye felles 

kirkelige organet, der dette nivået tilsetter alle lokalt tilsatte.  

Bispedømmerådene skal bestå.  

Det skal være direkte valg både til menighetsråd og til 

kirkemøtet/bispedømmerådene.  

Menighetsrådenes og bispedømmerådets medvirkning i et eventuelt nytt 

felles kirkelig organ på prostinivå avklares. 

Kirkerådet får saken tilbake i september 2019 med en oppsummering av 
samtalen i junimøtet og mulighet for å gjøre evt presiseringer. 

 
Enstemmig 
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KR 38/19 Høring av fornyelsen av læreplaner i 

Kunnskapsløftet (LK 20)  
 

Sammendrag 
Kunnskapsdepartementet fornyer alle læreplanene for grunnskolen og 
læreplanene for de gjennomgående fagene i videregående opplæring. 
Læreplanene skal fastsettes av departementet høsten 2019 og tas i bruk i 
skoleåret 2020/2021. 
 
I høringsbrevet skriver Kunnskapsdepartementet at «Fagfornyelsen skal bidra 
til et verdiløft for skolen. Det skal bli god sammenheng mellom 
formålsparagrafen, overordnet del og læreplaner for fag. Målet med 
fagfornyelsen er også å gjøre opplæringen mer relevant og gi elevene bedre 
muligheter for dybdelæring. Noen fag skal få en tydeligere praktisk dreining. 
Læreplanene skal bli gode verktøy for lærerne.».  
 
Kirkerådet ønsker å gi høringssvar til læreplanen i KRLE-faget for grunnskolen. 
Høringsuttalelsen skal avgis i digitalt skjema på udir.no. Utkast til høringssvar 
fra Kirkerådet er vedlagt. 
 
 
KR 38/19 Vedtak: 
 
Kirkerådets innspill til fagfornyelsen legges inn i høringsportalen på Udir.no med 
de endringer som fremkom i møtet. 
 
Enstemmig 

 

KR 39/19 Gjennomføring av gudstjenestereformen av 

2019 

Sammendrag  

Kirkemøtet 2019 vedtok en justert ordning av hovedgudstjenesten. Det gjenstår 
for Kirkerådet å fatte vedtak om tidspunktet for når menighetene skal ha vedtatt 
en justert lokal grunnordning og oversendt denne til biskopen. Det foreslås at 1. 
søndag i advent 2020 fastsettes som dato for dette. 
 
Behovet for kurs i reformen ble i stor grad dekket i 2011, da de nye prinsippene 
for gudstjenestelivets organisering ble innført. Kursing i den justerte ordningen 
foreslås lagt inn i bispedømmenes innarbeidede fagdager og kurs og eventuelt i 
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de etablerte strukturer for etter- og videreutdanning for prester, kirkemusikere 
og andre.  
 
En viktig forutsetning for god implementering er at de nye liturgiske bøkene blir 
anskaffet og tatt i bruk. Det gjelder både bøkene som skal finnes i kirkene og 
bøkene som prester og kirkemusikere trenger for å utføre sin tjeneste. En mest 
mulig felles innkjøpsordning for hele kirken vil bidra til dette. Det foreslås derfor 
at prestenes bøker dekkes av rettssubjektet Den norske kirke. Ettersom det ligger 
til fellesrådene å dekke bøker til kirkene og til kirkemusikerne, foreslås det også 
at én messebok til kirkene dekkes over denne posten, slik at fellesrådenes utgifter 
reduseres. 
 
Prisen på bøkene vil også være avhengig av hvor mange bøker det er realistisk å 
anta blir innkjøpt. Bøkene er for det første en messebok for presten – henholdsvis 
på bokmål og på nynorsk – som liturgen kan bruke for alteret. Videre trenger 
kirkemusikerne en bok med den liturgiske musikken som Kirkemøtet har vedtatt, 
i en utgave som inkluderer både bokmål og nynorsk. De trenger også samme 
messebok som prestene, for å ha alle tekstene tilgjengelig ved orgelet. I tillegg er 
det behov for å justere den billige paperbackutgaven som kom i 2011 med alle 
tekster og veiledninger, beregnet for gudstjenesteutvalg, menighetsråd og i 
forberedelsen til gudstjenestene. Denne utgis nå kun som én bok, hvor liturgiske 
tekster gjengis både på bokmål og nynorsk, mens veiledningskapitlene veksler 
mellom målformene. 
 
Hummelvoll la frem forslag til nytt punkt 1:  

Gudstjenesteordningen av 2019 innføres i alle menigheter innen 1. søndag i 

advent 2020.  

 
 

 KR 39/19 Vedtak: 

1. Gudstjenesteordningen av 2019 innføres i alle menigheter innen 1. søndag 

i advent 2020.  

2. Kurs ligger til det enkelte bispedømme å fastsette og organisere. 

3. I tillegg til liturgibøker til prestene, dekkes en av de to messebøkene som 

skal være i kirkene, av rettssubjektet Den norske kirke. I tillegg til disse to 

bøkene skal boken med liturgisk musikk og en rimelig utgave av liturgien 

med veiledninger finnes i kirkene. Disse bekostes av fellesrådet. 

 
Enstemmig 
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KR 40/19 KM 2019 – evaluering og oppfølging. 

Foreløpig saksliste for 2020 

 

Sammendrag 
Kirkemøtet 2019 ble avholdt i Trondheim i perioden 27.mars – 1.april. Kirkemøtet fikk 
seg forelagt 15 saker, hvorav 11 gikk til komitebehandling for vedtak. I tillegg fattet 
møtet beslutning om å gi en klimauttalelse. 
 
En evaluering etter Kirkemøtet viser at deltagerne i stor grad er fornøyde med 
gudstjeneste- og andaktsliv, og det gis tilbakemelding om at hotellet legger forholdene 
godt til rette for deltagerne. Arbeidet i komite- og plenum fungerer i hovedsak greit, men 
deltagerne opplever ulik grad av arbeidspress. Det gis delte tilbakemeldinger om lengden 
på møtet, men de fleste syntes lengden var grei. Papirløst kirkemøte samt møteapp 
vurderes som positivt.  
 
Det legges frem en foreløpig saksliste med ti saker som går til ordinær komitebehandling. 
I tillegg skal det velges nytt Kirkeråd og Samisk kirkeråd. 
 
KR 40/19 Vedtak: 
 

1. Kirkerådet tar evalueringen av Kirkemøtet 2019 og oppfølging av 

Kirkemøtets vedtak til orientering. 

 
2. Kirkerådet vedtar foreløpig saksliste for 2020 slik den fremkommer i 

saksdokumentet. 

Enstemmig  

 

KR 41/19 Ikraftsetting av regelverk vedtatt av 

Kirkemøtet 2019 

Sammendrag 
 
Kirkemøtet ga Kirkerådet myndighet til å fastsette når noen av regelverkene 
vedtatt av Kirkemøtet 2019 skal ikraftsettes. Det foreslås at Personalreglement 
for Den norske kirke trer i kraft fra 1. juli 2019. Når det gjelder regler for valg av 
Kirkerådet, foreslås det en delt ikraftsetting av reglene. Det foreslås at reglene 
trer i kraft fra 1. juli 2019 med unntak av § 1-1 om Kirkerådets nye 
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sammensetning, som foreslås å tre i kraft fra 28. april 2020, den siste dagen på 
Kirkemøtet 2020.  
 

  
KR 41/19 Vedtak: 
 

1. Personalreglement for Den norske kirke trer i kraft fra 1. juli 2019. 
 

2. Delt ikraftsetting av forskrift 1. april 2019 nr. 455 om regler for valg av 
Kirkerådet. Forskriften trer i kraft fra 1. juli 2019 med unntak av § 1-1, som 
trer i kraft fra 27. april 2020. 

 
Enstemmig  
 
 

KR 42/19 Regler om ungdomsdemokrati i Den norske 

kirke 

 Sammendrag  

Kirkemøtet 2019 vedtok å be «Kirkerådet forberede en sak om regelverk for 
ungdomsdemokrati til Kirkemøtet i 2020». Kirkerådet har utarbeidet et utkast til 
regelverk. Det foreslås å forelegge dette forslaget til regler for ungdomsdemokrati 
i Den norske kirke til Ungdommens kirkemøte 2019. Samtidig bes 
ungdomsrådene i bispedømmene om å behandle forslaget til regler i forkant av 
Ungdommens kirkemøte 2019. Forslaget sendes også på høring til 
bispedømmerådene med frist 11. oktober 2019. 
 
 
KR 42/19 Vedtak: 
 
1. Kirkerådet ber Ungdommens kirkemøte 2019 uttale seg om det vedlagte 

forslaget til regler for ungdomsdemokrati i Den norske kirke. 
2. Kirkerådet ber ungdomsrådene i bispedømmene om å behandle forslaget til 

regler i forkant av Ungdommens kirkemøte 2019. 
 

3. Forslaget sendes på høring til bispedømmerådene med frist 11. oktober 2019. 
 
Enstemmig  
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KR 43/19 Representasjon i fellesrådet nye indre Østfold 

kommune 

Sammendrag 

 
Kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad blir fra 1. januar 
2020 slått sammen til Indre Østfold kommune. Dette resulterer også i et endret 
fellesrådsområde. I fire av de fem nåværende kommunene har det vært forsøk 
med felles menighetsråd. To av disse, Eidsberg og Hobøl, ønsker å fortsette med 
forsøksordningen, men ønsker samtidig at det nye fellesrådet skal settes sammen 
av en representant fra hvert menighetsråd, og ikke av representanter fra hvert 
enkelt sokn. Kirkerådet har til nå ikke åpnet for dette i denne type forsøk. Praksis 
har hittil vært at det er det enkelte sokn som sender representanter til fellesrådet. 
 

KR 43/19 Vedtak: 

Kirkerådet godkjenner som en prøveordning for 2019-2023 at det nye fellesrådet 
for Indre Østfold kommune sammensettes med representanter for menighetsråd 
og representanter for sammenslåtte menighetsråd. 
 
Enstemmig 

 
 

KR 44/19 Satsinger i budsjett 2020 
 

Sammendrag 
Kirkerådet har bedt om en sterkere involvering i prioriteringsspørsmål i forkant 
av budsjettsaken som fremmes for Kirkerådet i desember hvert år. Grunnlaget for 
drøftingen vil være en beskrivelse av nå-situasjonen på bakgrunn av Årsrapport 
for 2018, gjennomførte styringssamtaler med bispedømmene og «Kirke 2030». 
Det foreslås en inndeling i tre nivåer: 1) to flerårige satsinger, 2) inntil fem 
fokusområder, og 3) innovasjon innenfor rammen av generell drift (plan). De 
vedtatte satsingene på nivå 1) vil berøre hele Den norske kirke, og krever god 
planlegging og lang gjennomføringsperiode. Fokusområdene på nivå 2) vil 
primært berøre rettssubjektet og særlig bispedømmerådene og Kirkerådet, og kan 
lede frem til større satsinger på nivå 1). Gjennom plandokumentet som fremmes 
samtidig med budsjettsaken vil utviklingsoppgaver som løses innenfor driften bli 
beskrevet.  
Kirkemøtet behandlet spørsmålet om prioriteringer og beslutninger i sakene i sak 
KM 08/19 Endring av Kirkemøtets budsjettreglement, og sak KM 12/19 
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Kirkemøtets fordeling av midler 2020 og orientering om budsjett for 2019. Både 
komitemerknader og vedtak må følges opp av Kirkerådet gjennom plan, budsjett 
og regnskap. 
 

KR 44/19 Vedtak: 

1. Følgende satsinger og fokusområder blir innarbeidet i budsjett 2020: 
  
Satsinger: 

1.       Dåp 
2.       Kirken på nett 

  
Fokusområder: 

1.       Rekruttering 
2.       Diakoni 
3.       Frivillighet 
4.       Kirken i det flerkulturelle samfunn 
5.       Kirke/skole 

   
2. Kirkerådet ønsker å videreføre Kirkerådets og Kirkemøtets ansvar i vedtak, 

godkjenning og fastsetting av regnskap og budsjett. Det utarbeides et 
rullerende langtidsbudsjett på budsjettgruppenivå på min 3 år, som legges 
frem for Kirkemøtet. 

 
Enstemmig 
 

KR 45/19 Oppnevning av delegat til KEKs skriftlige 

generalforsamlinger i perioden 2019-2022 

 

Sammendrag 
Konferansen av europeiske kirker (KEK) må i henhold til belgisk lovgivning 
avholde en generalforsamling hvert år, i hovedsak for å godkjenne budsjett og 
regnskap. KEKs generalforsamling blir avholdt fysisk hvert femte år. Årene 
imellom de fysiske generalforsamlingene blir generalforsamlingen avholdt 
gjennom en skriftlig prosedyre. Neste fysiske generalforsamling er planlagt i 
2023. Det må derfor oppnevnes en delegat for perioden 2019-2023. 
 
På sitt møte 28. mai vedtok Mellomkirkelig råds arbeidsutvalg følgende: 
 
Mellomkirkelig råds arbeidsutvalg anbefaler Kirkerådet å treffe følgende vedtak: 
 

Mellomkirkelig råds generalsekretær oppnevnes til delegat fra Den norske 
kirke til Konferansen av europeiske kirkers skriftlige generalforsamlinger i 
perioden 2019-2022. 
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KR 45/19 Vedtak:  

 
Mellomkirkelig råds generalsekretær oppnevnes til delegat fra Den norske 
kirke til Konferansen av europeiske kirkers skriftlige generalforsamlinger i 
perioden 2019-2022. 
 
Enstemmig 
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