
 

STATUTTER FOR NEMND FOR GUDSTJENESTELIV (NFG)  

Vedtatt av Kirkerådet i desember 2013 (KR 71/13) 

 

1. FUNKSJON 

 

§ 1.1 NFG er et rådgivende fagorgan for Kirkerådet og rapporterer til Kirkerådet. 

 

§ 1.2 NFGs arbeidsområde er kirkens gudstjenesteliv, som omfatter spørsmål vedrørende 

kirkens liturgi, hymnologi, liturgiske klær/utstyr og økumenisk gudstjenesteliv. 

 

§ 1.3 NFG igangsetter en ny liturgisak på bakgrunn av vedtak i Kirkerådet og med 

Bispemøtets tilslutning. Kirkerådet fastsetter arbeidsprogram og budsjett for NFG. 

 

§ 1.4 NFG skal utføre sitt arbeid i lojalitet mot den evangelisk-lutherske lære. 

 

2.SAMMENSETNING OG OPPNEVNING 

 

§ 2-1  NFG har 10 medlemmer og tre varamedlemmer. Én av medlemmene er biskop, med 

personlig varamedlem. Samisk kirkeråd har et konsultativt medlem med møterett. 

 

§ 2.2  NFG oppnevnes av Kirkerådet, som også velger leder for nemnda. Biskop, med 

varamedlem oppnevnes av Bispemøtet.  Samisk kirkeråd oppnevner sitt konsultative 

medlem. NFG velger selv nestleder. 

 

3. MØTENE 

 

§ 3.1 NFG kommer sammen til møte når lederen anser det nødvendig, og i den utstrekning 

økonomien tillater det, normalt 2-5 ganger pr. år. 

 

§ 3.2 NFGs leder innkaller til møtene minst 10 dager på forhånd. Med innkallingen skal 

følge forslag til saksliste og – så langt det er praktisk mulig – tilhørende 

saksdokumenter. 

 

§ 3.3 Innkallingen med forslag til saksliste sendes varamedlemmene til orientering. Ved 

forfall skal varamedlem innkalles umiddelbart. 

 

§ 3.4 NFG er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene eller lovlig innkalte 

varamedlemmer er til stede. 

 

§ 3.5 NFGs beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens 

stemme utslaget. 

 

§ 3.6 Det føres protokoll fra møtene i NFG. Protokoll fra møtene sendes NFGs medlemmer, 

 varamedlemmer og konsultativt medlem, de sentralkirkelige råd, Bispemøtet og andre 

aktuelle instanser. 

 

 

 

 



4. ARBEIDSFORM 

 

§ 4.1 NFG velger selv sin arbeidsform, slik at oppgavene kan løses på en mest mulig 

rasjonell måte innenfor vedtatt budsjett. 

 

§ 4.2 NFG kan i samråd med Kirkerådet oppnevne arbeidsgrupper til å arbeide med 

delspørsmål eller enkeltsaker, innenfor vedtatt arbeidsprogram og budsjett. 

 

§ 4.3 NFG skal legge opp sitt arbeid slik at det sikres god kommunikasjon med berørte 

instanser og fagmiljøer. 

 

5. ØKONOMI 

 

§ 5.1 Kirkerådet dekker møte- og reiseutgifter i forbindelse med NFGs møter innenfor de 

rammer som vedtas på hvert års budsjett. 

 

 

 


