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Konstituering 
 
Møtet ble ledet av Kristin Gunleiksrud Raaum, og som vanlig fulgte ordningen 
med en saksordfører for hver sak.  
 
KR 29/19 Oppsummering etter tilsetting av ny biskop i Stavanger 2019 ble 
behandlet i lukket møte, jf § 3 i Regler for Kirkerådets virksomhet.   
 

Saksliste 

Saksnr. Sakstittel 
 
KR 18/19 Godkjenning av innkalling og saksliste  
KR 19/19 Orienteringssaker  

KR 19.1/19 Muntlig orientering fra KR, MKR, SKR, UFUNG og BM 
KR 19.2/19 Dialogsentrene – nasjonale midler  
KR 19.2a/19 Opprettelse av kirkelige dialogsentre i bispedømmene 
og landsdekkende nettverksarbeid 
KR 19.2b/19 Kirkelig dialogsenter: Rapport fra Oslo i et 
dialogperspektiv 
KR 19.3/19 Tidspunkt fra fratredelse fra stilling – betydning for 
valgbarhet 

 
KR 20/19 Referatsaker  

KR 20.1/19 Protokoll fra MKR møte 28.-29. november 2018 – 
godkjent 
KR 20.1a/19 Endelig uttalelse om konvertitter 
KR 20.2/19 Protokoll fra styremøte i NKR 22. november 2018 
KR 20.3/19 Protokoll fra KISP-møtet 19. november 2018 
KR 20.4/19 Protokoll fra KR-AU møte 22. januar 2019 
KR 20.5/19 Referat fra LHBT møte 28. januar 2019 
KR 20.6/19 Protokoll fra Bispemøtet 11.-15. februar 2019 
 KR 20.7/19 Foreløpig protokoll fra Mellomkirkelig råds møte mars 
2019 
 KR 20.7a/19 Uttalelse fra MKR: Observatører borte. Forverret 
situasjon for folket i Hebron 
KR 20.8/19 Foreløpig protokoll Samisk kirkeråd mars 2019 

 
KR 21/19 Prosjektplan for «Det digitale kirkerommet – en relevant, 

tilstedeværende og tilgjengelig kirke på nett»  

KR 22/19 Samarbeidsavtale mellom Kirkerådet og KA 
arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter  
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KR 23/19 Regnskap for 2018 for Den norske kirke  
 
KR 24/19 Endring i reglene for bispedømmerådenes virksomhet  
 
KR 25/19 Fullmakt til leder eller AU i KR om å sluttføre årsrapport for 

innsending til KUD og Brønnøysund innen fristen 1. juni 2019   
 
KR 26/19 Ordning for Konfirmasjonstidens gudstjenester - høringsdokument  
 
KR 27/19 Avgjørelsesmyndighet i klagesaker ved valg av bispedømmeråd og 

Kirkemøtet  
 
KR 28/19 Oppsummering etter tilsetting av ny biskop i Stavanger 2019  
 
KR 29/19 Bispedømmetilknytning for de kirkelige fellesrådene Heim, 

Tjeldsund og Volda i forbindelse med kommunesammenslåing  
 
KR 30/19 Revidert Plan for diakoni – høring  
 
KR 31/19 Helhetlig menighetsplan  
 
KR 32/19 Oppnevning av nominasjonskomite til Kirkemøtet 2020  
 
KR 33/19 Rapporter fra Den norske kirkes kontrollutvalg  
  

KR 18/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.  
 

KR 19/19 Orienteringssaker 
KR 19.1/19  Muntlig orientering ved KR, MKR, SKR, BM og UFUNG 
 
Kirkerådet ved direktør: 
Om dagens Kirkerådsmøte: 

 Sak om organisering av og regelverk for Mellomkirkelig råd kommer som egen 
sak.  

 Orienteringssak om rel. dialog i dag, kommer som egen sak i juni. 

 KR 19.3/19 Tidspunkt for fratredelse fra stilling – betydning for valgbarhet 
Regelfortolkning fra Kirkerådet. 

 Revidert diakoniplan og helhetlig plan kommer opp og må ses i sammenheng. 

 Tros- og livssynssaker er flyttet til Barne- og likestillingsdepartementet – statsråd 
Kjell Ingolf Ropstad har vært på besøk i Kirkerådet.  

 Lov og melding om tros- og livssynssamfunn kommer etter planen til Stortinget i 
juni som et samlet dokument. Melding om Opplysningsvesenets fond kommer 
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ventelig samtidig. Stortinget har bedt om helhetlig gjennomgang av økonomien 
til Dnk. 

 Omorganisering i KR - sekretariatet. Ønsker å få en organisasjon som er rigget til 
å møte de utfordringer vi står ovenfor. 

 Styringssamtalene - Kirke 2030 vil være tema på alle samtalene. 
 
 

Mellomkirkelig råd ved leder: 
Møte i rådet forrige uke: 

 Plan for pastoral- og solidaritetsbesøk 

 Uttalelse: Observatører borte fra Hebron – forverret situasjon for 
lokalbefolkningen 

 Misjonsteologi og dåpsteologi - til KM 2020 

 Bærekraftsboka - Ny bok gitt ut sammen med flere  
 
Samisk kirkeråd ved leder: 
Møte i rådet forrige uke: 

 Valgt nominasjonskomite til samisk kirkelig valgmøte i mai 

 Godkjent lulesamiske liturgier av 2017 liturgiene 

 Ny oversettelse av nordsamisk bibel gitt ut 6. februar  
 

Bispemøtet ved preses: 
Møte i februar: 

 Seminar om taushetsplikt, avvergeplikt og meldeplikt 

 Dåpssatsing – skal utarbeide hyrdebrev  

 Samtale med utdanningsstedene om cand.thol –hvilke fag må være med i 
utdanningen  

 Nils Terje Andersen presenterte på seminar resultater fra arbeid med 
Olavsstipend: Jesusbilder i morgenandaktene på radio 

 Uttalelse om abort 
 
 
UFUNG ved nestleder: 
Møte i utvalget i februar: 

 Forberede saker som skal til UKM 

 Gjennomgår statutter for deltakelse på UKM for ungdomsorganisasjoner 

 Ung i kirken i sosiale medier 

 Positivt å delta i KR møtene 
 
KR 19.2/19 Dialogsentrene – nasjonale midler   
KR 19.2a/19 Opprettelse av kirkelige dialogsentre i bispedømmene og 
landsdekkende nettverksarbeid 
KR 19.2b/19 Kirkelig dialogsenter: Rapport fra Oslo i et dialogperspektiv 
KR 19.3/19 Tidspunkt fra fratredelse fra stilling – betydning for valgbarhet 
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KR 19/19 Vedtak: 

Kirkerådet tar sakene til orientering. 
Enstemmig 

KR 20/19 Referatsaker 
KR 20.1/19 Protokoll fra MKR møte 28.-29. november 2018 – godkjent 
KR 20.1a/19 Endelig uttalelse om konvertitter 
KR 20.2/19 Protokoll fra styremøte i NKR 22. november 2018 
KR 20.3/19 Protokoll fra KISP-møtet 19. november 2018 
KR 20.4/19 Protokoll fra KR-AU møte 22. januar 2019 
KR 20.5/19 Referat fra LHBT møte 28. januar 2019 
KR 20.6/19 Protokoll fra Bispemøtet 11.-15. februar 2019 
KR 20.7/19 Foreløpig protokoll fra Mellomkirkelig råds møte mars 2019 
KR 20.7a/19 Uttalelse fra MKR: Observatører borte. Forverret situasjon for folket 
i Hebron 
KR 20.8/19 Foreløpig protokoll Samisk kirkeråd mars 2019 
 

KR 20/19 Vedtak: 

Kirkerådet tar referatsakene til orientering. 
Enstemmig 

KR 21/19 Det digitale kirkerommet- en relevant, 

tilstedeværende og tilgjengelig kirke på nett - prosjektplan  

Sammendrag 

Kirkerådet vedtok i sitt desembermøte (sak 72/18: Årsplan for de sentralkirkelige 
råd) at digital satsing og kirke på nett skulle være en av to store satsinger i 2019.  
Rådet ba om å få en prosjektplan til behandling. Prosjektplanen er vedlagt. 

KR 21/19 Vedtak: 

Kirkerådet godkjenner prosjektplan for «Det digitale kirkerommet – en relevant, 
tilstedeværende og tilgjengelig kirke på nett med de merknader som fremkom i 
møtet.» 
Enstemmig 

KR 22/19 Samarbeidssamtale mellom Kirkerådet og KA 

arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter  

Sammendrag 

Samarbeidsavtalen mellom KR og KA inngått i 2003 avløses av en ny avtale. 
Avtalen har til formål å regulere samhandlingen mellom KR og KA på områder 
som ikke er omfattet av medlemskapet KR har i KA. Samarbeidsavtalen legger 
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opp til faste møtepunkter mellom KR og KA, angir fagområder som skal ha særlig 
oppmerksomhet for samhandling og gir anvisning om spilleregler ved uenighet. 
 

KR 22/19 Vedtak: 

Den foreliggende samarbeidsavtale godkjennes med de merknader som fremkom 
i møtet. 
Enstemmig 

 

KR 23/19 Regnskap for 2018 for Den norske kirke  

Sammendrag  

Kirkerådet skal fastsette og godkjenne regnskapet for rettssubjektet Den norske 
kirke (Dnk) for 2018 med hjemmel i bestemmelsene i Kirkelovens § 25 og 
Kirkemøtets budsjettreglement § 10. Årsberetning og årsregnskapet for 2018 
følger Regnskapslovens bestemmelser med unntak for føring av 
pensjonsforpliktelsen, som etter egen forskrift opplyses om i note.   
 
Årsregnskapet for Dnk for 2018 viser et årsoverskudd på kr 23,7 mill hvorav 
driftsresultatet er kr 12,4 mill og netto finansposter er kr 11,3 mill. Regnskapet er 
revidert av EY, og Dnk har mottatt utkast til en ren revisjonsberetning. 
Årsoverskuddet foreslås overført til fri egenkapital.  
 
I sak KR 50/18 vedtok Kirkerådet revidert budsjett for 2018 med et budsjettert 
underskudd på kr 96,9 mill. Årsakene til forbedret resultat er i hovedsak økt 
tilskudd fra KUD med bakgrunn i solvenspremien, finansinntekter, økte 
driftsinntekter, samt ubrukte midler i de fleste enheter som følge av lavere 
aktivitet enn budsjettert og vakanser. 
 
Ubrukte midler på rettssubjektsnivå foreslås å gå til varig styrking av Dnk sin frie 
egenkapital.  Mindreforbruket fra 2018 foreslås gjort tilgjengelig for hver av de 
øvrige enhetene fra og med 2019. Merforbruket må dekkes inn i budsjett 2019. 
 
Kirkemøtet orienteres i sak KM 12/19 om Dnk sitt årsregnskap 2018 ref sak KR 
10/19 Kirkemøtets fordeling av midler for 2020 og orientering om budsjett for 
2019. 
 

 KR 23/19 Vedtak: 

 
1. Kirkerådet fastsetter og godkjenner vedlagte «Årsregnskap 2018» for Den 

norske kirke.   
2. Årsresultatet for 2018 på kr 23,7 mill overføres til fri egenkapital. 
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3. Mindreforbruket i 2018 for rettssubjektsnivå (prefiks 110) går til varig 
styrking av Dnk sin frie egenkapital. Mindreforbruk for øvrige enheter gjøres 
tilgjengelig per gruppe for den enkelte enhet som kan budsjettere med dette 
fra 2019.  

4. Merforbruk i 2018 for den enkelte enhet og gruppe må dekkes inn i budsjett 
2019 slik det fremkommer i saken. 

 
Enstemmig 
 

KR 24/19 Endring i regler av formene for bispedømmets 

virksomhet 

Sammendrag 

Sju medlemmer av Kirkemøtet har i e-post til Kirkerådet, datert 19. desember 
2018, meldt sak til Kirkemøtet om endring i regler 15. november 1996 nr. 1454 
om formene for bispedømmerådets virksomhet. Kirkemøtemedlemmene 
fremmet forslag om at det bør åpnes for å gjennomføre møter i bispedømmerådet 
med alternativ møteform, som videokonferanse eller Skype-møter. 
 
Kirkerådet vedtok i sitt møte 24.–25. januar 2019 å sende et forslag til endring på 
høring til bispedømmerådene med høringsfrist 1. mars 2019. Forslaget bygger på 
den nye kommuneloven §§ 11-7 og 11-8. I forslaget til vedtak er endringene 
markert i kursiv. 
 
Saken legges til sak KM 10/19 Endringer i regelverk vedtatt av Kirkemøtet. 
 

KR 24/19 Vedtak: 

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å treffe følgende vedtak: 
 

I 
 
I regler 15. november 1996 nr. 1454 om formene for bispedømmerådets 
virksomhet gjøres følgende endringer: 
 

§ 2. Møteprinsippet 
1. Bispedømmerådet treffer sine vedtak i møte.  
2. Bispedømmerådet kan selv beslutte at møte skal holdes som fjernmøte. 
Fjernmøte innebærer at deltakerne ikke sitter i samme lokale, men at de 
via tekniske hjelpemidler likevel kan se, høre og kommunisere med 
hverandre. Kravene som ellers gjelder for møter, gjelder også for 
fjernmøter. 
Et møte som skal lukkes etter § 3 annet punktum, kan ikke holdes som 
fjernmøte. Kirkerådet kan gi nærmere regler om krav til gjennomføring 
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av fjernmøter, unntak fra kravet i annet punktum om at møtedeltakerne 
skal se hverandre og unntak fra fjerde punktum. 
3. Lederen av bispedømmerådet kan beslutte å behandle en sak skriftlig 
eller i hastefjernmøte hvis det er påkrevd å få avgjort en sak før neste 
møte, og det enten ikke er tid til å holde et ekstraordinært møte, eller 
saken ikke er så viktig at et ekstraordinært møte anses som nødvendig. 
Ved hastefjernmøte kan medlemmene kalles inn til møtet med kortere 
frist enn etter ordinære regler. Hvis 1/3 av organets medlemmer krever 
det, skal saken utsettes til det kan holdes et ordinært møte. Når en sak 
skal behandles skriftlig, skal sakens dokumenter med forslag til vedtak 
sendes samtidig til alle organets medlemmer. Forslaget anses som 
vedtatt hvis samtlige medlemmer slutter seg til det fremlagte forslaget, 
og til at vedtaket treffes etter skriftlig saksbehandling. 

 
 Nåværende § 2 nr. 3 blir ny § 2 nr. 4. 
 

II 
 
Endringene trer i kraft fra 1. januar 2020. 
 
Enstemmig 
 

KR 25/19 Fullmakt til å signere årsrapport for 2018 

Sammendrag 

Frist for oversending av årsrapport for Den norske kirke for 2018 er 1. juni 2019. 
Kirkerådet har møte 13.-14. juni, og det er derfor foreslått at leder i Kirkerådet får 
fullmakt til å signere årsrapporten for 2018, for oversendelse til departementet. 

KR 25/19 Vedtak: 

 Kirkerådets leder gis fullmakt til å signere årsrapport for Den norske kirke for 
2018. 
 
Enstemmig 

  

KR 26/19 Ordning for Konfirmasjonstidens gudstjenester – 

høringsdokument 

 Sammendrag  

Det foreliggende forslag til ordning for konfirmasjonstidens gudstjenestenester er 
basert på teologiske og pedagogiske refleksjoner om hva konfirmasjon i Den 
norske kirke er i dag.  Hovedanliggendet i denne saksfremstillingen er å belyse de 
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valg Nemnd for gudstjenesteliv og arbeidsgruppen har foretatt, samt hvilken 
teologi som ligger til grunn for disse. 
 
Arbeidet med konfirmasjonstidens gudstjenester er teologisk begrunnet i 
konfirmasjonstiden som dåpsaktualisering og tilknytningstid til kirken, og 
konfirmasjonsgudstjenesten som dåpspåminnelse, forbønns-og 
velsignelseshandling. Slik understrekes dåpens grunnleggende betydning for tro 
og tilhørighet til Kristus og kirken. Å leve med Kristus vil si å leve i tilbedelse og 
tjeneste. Jesus gikk omkring blant vanlige mennesker. Det er også kirkens 
oppdrag: zum Glauben reizen1 – å peke på Kristus og la denne invitasjonen gjelde 
alle mennesker. 
 
Konfirmasjon er ikke en seremoni som forringer dåpens betydning eller den tro 
som ligger i dåpen. Dåpen bekreftes i konfirmasjonen. Dette er luthersk 
tradisjon. 
 
Liturgiforslaget omfatter konfirmasjonstidens innledende og avsluttende 
gudstjeneste. Dette gjelder: 

 Nye forbønner for presentasjonsgudstjenesten 

 Liturgiforslag for den avsluttende konfirmasjonsgudstjenesten. Til den 
siste ligger også forslag om nye alternative tekster 

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

 
Under Kirkerådets drøfting av saken (KR 12/19) i januar kom det ulike innspill 
som gjaldt konfirmasjonsgudstjenesten. De fleste av disse er tatt til følge i 
liturgiforslaget i dette dokumentet. Perikopene til forslagene til nye tekster er 
justert, og gjeldende rekkefølge for forbønnsdelen er beholdt. Rubrikkene til 
konfirmasjonsgudstjenesten er forenklet, og det tredje av symbolalternativene i 
det forrige liturgiforslaget, alternativ C, er tatt bort. Dette er erstattet med en 
rubrikk om generell valgmulighet. Begge alternativene til forbønner for den 
enkelte er opprettholdt, både de nyformulerte og justeringen av bønnene fra 
2002. 
 
Ordning for konfirmasjonstidens gudstjenester er planlagt sendt på høring våren 
2019, i henhold til regler for saksbehandling i liturgisaker. 
  
En høringsprosess vil involvere mange høringsinstanser og aktualisere ulike 
spørsmål knyttet til kirkens konfirmasjonspraksis og teologi. Dette vil tilføre 
arbeidet konkrete forslag og innspill og føre til en styrket og praksisnær teologi 
for konfirmasjonstiden. Når ordningene for konfirmasjonstidens gudstjenester 
nå blir gjenstand for høring, vil dette stimulere en bred samtale om Den norske 
kirkes forståelse av konfirmasjonen. 
 

                                                   
1 Luthers homiletiske uttrykk: å lokke til tro (Halvor Nordhaug 1996 MF)  
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Fra samtalen: 

Hegstad: Første setning i alminnelige bestemmelser strykes: Konfirmasjon i 
Den norske kirke innebærer at Guds løfte i dåpen bekreftes overfor den enkelte 
konfirmant. 
Bonden: Nytt punkt 4: Kirkerådet ber Bispemøtet utrede det teologiske 
grunnlaget for konfirmasjon i Den norske kirke i dag. 

KR 26/19 Vedtak: 

1. De synspunkter som kom fram i Kirkerådets drøfting innarbeides i 
dokumentet. 

2. Saken om konfirmasjonstidens gudstjenester oversendes Bispemøtet.  
3. Saken forberedes videre med tanke på høring og endelig behandling i 

Kirkemøtet. 
4. Kirkerådet ber Bispemøtet utrede det teologiske grunnlaget for 

konfirmasjon i Den norske kirke i dag. 
 
Enstemmig 

KR 27/19 Avgjørelsesmyndighet i klagesaker ved valg av 

bispedømmeråd og Kirkemøtet 

Sammendrag 

Regler 15. april 2018 nr. 584 for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og 
Kirkemøtet (kirkevalgreglene) §§ 4-5 og 15-2 fastsetter at Kirkerådet er 
klageinstans ved klager i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av 
valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet. 
 
Det foreslås at Kirkerådet delegerer avgjørelsesmyndigheten i slike klagesaker til 
Kirkerådets arbeidsutvalg. 
 
Fra samtalen:  
Myklebust: Nytt andre punktum til forslag til vedtak: Kirkerådets 
arbeidsutvalg skal overlate saker hvor ett eller flere medlemmer av 
arbeidsutvalget er inhabile eller det er reist spørsmål om habilitet, til 
behandling i Kirkerådet. 
Olsen: Alternativt vedtaksforslag: Kirkerådet er klageorgan 
 

KR 27/19 Vedtak: 

Kirkerådet delegerer til arbeidsutvalget å treffe avgjørelse i saker om klage 
ved valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet etter regler 15. april 2018 nr. 584 
for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet (kirkevalgreglene) § 
15-2. Kirkerådets arbeidsutvalg skal overlate saker hvor et eller flere 
medlemmer av arbeidsutvalget er inhabile eller det er reist spørsmål om 
habilitet, til behandling i Kirkerådet. 
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Vedtatt med 10 stemmer 

 

KR 28/19 Oppsummering etter tilsetting av ny biskop i 

Stavanger 2019 

Sammendrag 

Kirkerådet foretok tilsetting av biskop i Stavanger på sitt møte i januar. I ettertid 
har det kommet mange reaksjoner på tilsettingen, særlig fra kirkelige miljøer, 
råd, tilsatte med flere i Stavanger bispedømme.  

KR 28/19 Vedtak:  

Kirkerådet tar informasjonen til orientering. 
 
Enstemmig 
 

KR 29/19 Bispedømmetilknytning for de kirkelige fellesrådene 

Heim, Tjeldsund og Volda i forbindelse med 

kommunesammenslåing 

Sammendrag 

Som del av kommunereformen skjer det mange kommunesammenslåinger samt 
noen grensereguleringer gjeldende fra og med 1. januar 2020. Fire slike 
sammenslåinger/reguleringer skjer på tvers av bispedømmegrenser, noe som 
fører til at bispedømmegrensene må justeres slik at hver av de nye kommunene 
med tilhørende kirkelig fellesråd blir liggende i ett bispedømme. Nye Asker 
kommune er allerede ferdigbehandlet, jf. sak KR 63/17. De tre nye kommunene 
som det gjenstår å behandle, er nye Heim kommune, nye Tjeldsund kommune og 
nye Volda kommune.  
 
Bispedømmegrenser og fylkesgrenser har vært sammenfallende i de tre områder 
som nå skal behandles. Stortinget har fattet vedtak om hvilket fylke hver av de tre 
aktuelle kommunene skal tilhøre. Med unntak av grensene rundt Oslo 
bispedømme er Den norske kirkes bispedømmegrenser lagt sammenfallende med 
fylkesgrenser. Kirkerådet anser det som hensiktsmessig å videreføre dette med 
mindre det er tungtveiende grunner til noe annet. I de utredningsprosesser som 
har vært gjennomført i regi av bispedømmerådene, har det ikke fremkommet 
slike tungtveiende grunner. Kirkerådet innstiller derfor på at 
bispedømmegrensene skal følge de nye fylkesgrensene.  
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KR 29/19 Vedtak:  

Kirkerådet viser til de gjennomførte høringer i de berørte bispedømmer og vedtak 
fattet i de berørte bispedømmeråd. På denne bakgrunn vil Kirkerådet fremme 
forslag til departementet om at bispedømmegrensene fremdeles skal følge 
fylkesgrensene i de tre aktuelle områdene. Dette vil medføre følgende justeringer:  

1) I forbindelse med etableringen av nye Heim kommune justeres 
bispedømmegrensen slik at den nye kommunen blir en del av Nidaros 
bispedømme.  

2) I forbindelse med sammenslåing av Skånland kommune og Tjeldsund 
kommune justeres bispedømmegrensen slik at den nye kommunen blir en 
del av Nord-Hålogaland bispedømme.  

3) I forbindelse med sammenslåing av Hornindal kommune og Volda 
kommune justeres bispedømmegrensen slik at den nye kommunen blir en 
del av Møre bispedømme. 

 
Enstemmig 

KR 30/19 Revidert plan for diakoni 

Sammendrag 

Gjeldende Plan for diakoni i Den norske kirke ble vedtatt av Kirkemøtet i 2007. 

Det har skjedd store endringer i både kirke og samfunn siden da, som gjør at 

planen trenger en revisjon. En revisjon synes særlig viktig i en sammenheng hvor 

politiske myndigheter bidrar offensivt med ressurser til styrking av diakonien i 

Den norske kirke. 

 

I revidert plan synliggjøres at trender ute i verden også preger de lokale, 

diakonale utfordringene på en annen måte enn tidligere.  

Frivilligheten har fått større plass i den reviderte utgaven.  

I løpet av de ti årene planen har eksistert, er det høstet mange erfaringer innen 

områdene Vern om skaperverket og Kamp for rettferdighet, noe som gjenspeiles 

i handlingsdelen av revidert plan.  

 

Definisjonen med de fire virksomhetsområdene «nestekjærlighet, inkluderende 

fellesskap, kamp for rettferdighet og vern om skaperverket er beholdt.  

Ønsket om samhandling, både med de diakonale institusjonene og 

organisasjonene og andre offentlige og frivillige instanser videreføres.  

Den diakonale arbeidsmetoden se-bedømme-handle er brukt som et grep i selve 

planen. Dette har medført endrede overskrifter, men strukturen i revidert plan er 

den samme som i gjeldende plan. 
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Det har vært satt av god tid til arbeidet med revisjonen for å sikre en bred og 

involverende prosess. Revidert plan er et produkt av innsats fra bredden i de 

diakonale miljøene. 

 

KR 30/19 Vedtak:  

 
1) Kirkerådet sender vedlagte utkast til revidert Plan for diakoni i Den norske 

kirke ut på en begrenset høring. De merknader som fremkom i møtet 
innarbeides før planen sendes på høring. 

2) Et bearbeidet utkast legges fram for Kirkerådet desember 2019 med tanke 
på oversendelse til Kirkemøtet 2020. 

 
Enstemmig 

KR 31/19 Helhetlig menighetsplan 

Sammendrag 

Kirkemøtet har vedtatt følgende nasjonale retningsgivende planer for kirkens 
virksomhet: 
 
Plan for diakoni 2007 (KM 06/07) 
Plan for kirkemusikk 2008 (KM 08/08) 
Plan for trosopplæring 2009 (KM 04/09) 
Ny ordning for hovedgudstjenesten ble vedtatt av Kirkemøtet i 2011 (KM 07/11 
m.fl. og KM 05/19) 
 
De nasjonale fagplanene danner et felles grunnlag for strategi- og planarbeid på 
alle nivå i Den norske kirke. Det er ønskelig å utvikle metodikk og ressurser som 
stimulerer helhetstenkning og tverrfaglig samarbeid i menighetenes virksomhet.  
Tilretteleggingen av felles digitale løsninger i Den norske kirke de senere årene 
gjør det naturlig å legge til rette digitale verktøy som støtte for menighetenes 
lokale planarbeid. 
 

Fra samtalen: 

Hegstad: Faglige ressurser bør også inn som referansepersoner. (pkt 2): Det 
etableres en tverrfaglig arbeidsgruppe med deltakere fra Kirkerådets 
sekretariat, bispedømme-administrasjon og aktuelle faglige ressurser samt 
representanter fra lokalkirken som referansepersoner. 
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KR 31/19 Vedtak:  

1. Kirkerådet ber om at det igangsettes et arbeid med å utvikle maler og 
digitale verktøy for å bidra til at menighetene på en enkel måte kan 
utarbeide helhetlige menighetsplaner. 

 
2) Det etableres en tverrfaglig arbeidsgruppe med deltakere fra Kirkerådets 

sekretariat, bispedømmeadministrasjon, aktuelle faglige ressurser samt 
representanter fra lokalkirken som referansepersoner. 

 
Enstemmig 
 

KR 32/19 Oppnevning av nominasjonskomite til Kirkemøtet 

2020 

Sammendrag 

Kirkemøtet 2019 skal ifølge Regler for valg av Kirkeråd § 2-1 velge en 
nominasjonskomité til å forberede neste Kirkemøtes valg av nytt Kirkeråd for 
perioden 2020-2024. 
 
Etter gjeldende regler i § 2-1 skal nominasjonskomiteen bestå av fem personer, 
hvorav tre leke medlemmer, en kirkelig tilsatt og en prest. Et medlem skal være 
under 30 år.  
 
Kandidatene til nominasjonskomiteen bør representere forskjellige deler av 
landet. En god fordeling mellom kvinner og menn må sikres.  
 

KR 32/19 Vedtak:  

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtets valgkomité å fremme følgende kandidater til ny 
nominasjonskomité: 
 
Medlem     Varamedlem 
Fast medlem prest:     
Petter Dille, Oslo    Kjartan Bergslid, Nidaros 
 
Fast medlem, lek kirkelig tilsatt: 
Marit Sofie Teistedal Vikre, Stavanger Ingjerd Grøm, Sør-Hålogaland 
 
Leke: 
Fast medlem: Bjørn Solberg, Borg  Kjell Rune Wirgenes, Tunsberg 
 
Fast medlem: May Lisbeth H. Aurdal, Berit Nøst Dale, Bjørgvin 
Møre       
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Fast medlem: Karen Helene Bøhn 
Melhus, Agder og Telemark  Ole Midthun, Hamar 
 
Enstemmig 

 

KR 33/19 Rapport fra Den norske kirkes kontrollutvalg 

Sammendrag 

I henhold til Regler for Den norske kirkes kontrollutvalg § 2, siste ledd, skal 
utvalget årlig rapportere resultatene av sitt arbeid til Kirkemøtet, etter at disse 
først har vært forelagt Kirkerådet til uttalelse. 
 
Kontrollutvalgets innstilling til Kirkemøtet vedrørende forvaltningsrevisjon, 
budsjett mv. går til ordinær komitebehandling på Kirkemøtet, mens 
kontrollutvalgets rapport til Kirkemøtet fremlegges i plenum av kontrollutvalgets 
leder Ann-Kristin Sørvik. 

KR 33/19 Vedtak:  

Kirkerådet tar rapportene fra Den norske kirkes kontrollutvalg til orientering og 
oversender dem til Kirkemøtet for behandling. 
 
Enstemmig 
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