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Protokoll 
Kirkerådet (KR) 
 
12.-14.06.2017 
Erkebispegården, Trondheim 
 
Til stede: 
Karin-Elin Berg Harald Hegstad 
Kjersti Brakestad Boge Linn Strømme Hummelvoll 
Ole Kristian Bonden Henrik Magnus Kiærbech (vara for Skog) 
Helga Haugland Byfuglien Olav Myklebust 
Anne Berit Evang Kristin Gunleiksrud Raaum 
Anne Jorid Gjertsen Gunnar Winther 
Agnes Sofie Gjeset (ikke 14. juni) Per Winsnes (vara for Gjeset, tilstede 

14.juni) 
Marie Klakegg Grastveit (vara for 
Andersen) 

 

  
 
Til stede: fra MKR       

Kristine Sandmæl (leder)  
fra SKR  
Sara Ellen Anne Eira (leder), fulgte deler av møtet det åpne møtet på video 

 
Forfall hele møtet 
Leif Christian Andersen 
Jan Olav Olsen 
Kari Helene Skog  
 
Fravær under enkelte saker, ved behandling og/eller da vedtak ble fattet:  
Agnes Sofie Gjeset: KR 14/17, 15/17, 17/17,19/17, 20/17, 29/17 
Anne Jorid Gjertsen: KR 14/17, 15/17 
Anne Berit Evang: KR 14/17, 15/17, 25/17, 28/17 
Henrik Magnus Kiærbech: KR 14/17, 15/17, 16/17, 21/17, 22/17 
Marie Klakegg Grastveit: KR 14/17, 15/17, 20/17 
Helga Haugland Byfuglien: KR 15/17 

 KR  
Trondheim, 12.-14. juni 2017 
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Til stede fra sekretariatet: 
Berit H. Agøy  
Ole Inge Bekkelund 
Ingeborg Dybvig 
Aud Karin Hovi 
Jens-Petter Johnsen 
 

Øyvind Meling 
Christofer Solbakken 
Gerd Karin Røsæg 
Paul Erik Wirgenes 
Andreas H Aarflot 
 

 
 
Konstituering 
 
Møtet ble ledet av Kristin Gunleiksrud Raaum, og som vanlig fulgte ordningen med en 
saksordfører for hver sak. Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.  
Raaum innledet møtet med en tale som vedlegges protokollen. 
 
Sak KR 16/17 Tilsetting av biskop i Nidaros ble behandlet i lukket møte, jf § 3 i Regler 
for Kirkerådets virksomhet. 
 
Habilitetsvurdering 
Ole Kristian Bonden hadde i forkant av møtet bedt om en vurdering av sin habilitet med 
bakgrunn i at han hadde et vennskapsforhold til en av bispekandidatene, Ragnhild Jepsen.  
 
Etter forvaltningsloven § 8 første ledd første punktum, er det tjenestepersonen selv som 
foretar habilitetsvurderingen. Imidlertid kan vedkommende be om at habilitetsspørsmålet 
avgjøres av sin nærmeste overordnede, jf. forvaltningsloven § 8 første ledd andre 
punktum.  
 
Ut fra en helhetsvurdering konkluderte en juridisk gjennomgang med at kontakten 
mellom Bonden og Jepsen ikke så nær at den utgjør et «særegent forhold» som kan være 
egnet til å svekke tilliten til at Bonden behandler sak 16/17 Tilsetting av biskop i Nidaros 
bispedømme på en upartisk måte.  
 
Som kollegialt organ gav Kirkerådet sin tilslutning til vurderingen (jf. forvaltningsloven § 
8 andre ledd første punktum), en vurdering som samsvarte med Bondens egen vurdering.  
 
Deltagelse i forhandlinger via videooverføring (fjernmøte) 
I samsvar med Regler for Kirkerådets virksomhet § 2 – Møteprinsippet besluttet 
Kirkerådet at det ikke er mulig å delta i forhandlingene via videooverføring. I forhold til 
sak KR 16/17 kommer i tillegg til møteprinsippet også hensynet til sikkerhet. 
 
Fravær under deler av behandling av en sak 
Kirkerådet drøftet videre deltagelse i avstemning av personer som ikke er tilstede under 
begynnende/første del av drøftingen av en sak. Under henvisning til § 30 annet ledd i 
kirkeloven (stemmeplikt), understøttet av forarbeidene til kommuneloven konkluderte 
rådet med at medlemmer/lovlig innkalte varamedlemmer som er tilstede når en sak settes 
under votering skal avgi stemme. 
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Med bakgrunn i de to forannevnte problemstillinger ba Kirkerådet om at begge 
sakskompleksene utredes til neste møte i rådet. 
 
Tirsdag 13.juni ble det gjennomført et seminar om Modeller for finansieringsordninger 
for Den norske kirke. 

Saksliste 

Saksnr. Sakstittel 
KR 14/17 Orienteringssaker  
  KR 14.1/17 Muntlig orientering, KR, MKR, SKR og BM 

KR 14.2/17 Høringssvar av 03.04.17 - tilknytningskrav for 
familieinnvandring 

KR 14.3/17 Høringssvar av 25.05.17 – «Veiledende materiell for 
kommunene om forebygging av selvskading og selvmord» 

KR 14.4/17 Uttalelse fra Den norske kirke ved Samisk kirkeråd og 
Mellomkirkelig råd om etiske retningslinjer for Statens 
pensjonsfond utland 

KR 14.5/17 Digitale suppleringssalmer 
KR 14.6/17 OVF – Eierspørsmålet og grunnloven §§ 16 og 116 
KR 14.7/17 Utlysning av regionale og nasjonale utviklingsmidler i 

2017 
KR 14.8/17 Avgjørelsesmyndighet i saker om kirkelig inndeling - 

vurdering 
KR 14.9/17 Regnskapsrapport for 1. tertial 2017 

   
KR 15/17 Referatsaker  

KR 15.1/17 Protokoll fra MKR møte 9.-10. mars 2017 med uttalelse 
KR 15.2/17 Protokoll fra SKR møte 15.-16. mars 2017 
KR 15.3/17 Protokoll fra NFG møte 27.-28. mars 2017 
KR 15.4/17 Referat fra møte i STL 24.11.2016 
KR 15.5/17 Referat fra møte i Nådens Fellesskap 21. mars 2017 
KR 15.6/17 Protokoll fra møte i NKR 27.-28. mars 2017 
KR 15.7/17 Protokoll fra møte i AGU 23. mars 2017 

  
KR 16/17 Tilsetting av biskop i Nidaros bispedømme 
KR 17/17 Fremtidig organisering av Kirkelig utdanningssenter i nord 
KR 18/17 Særskilte prekentekster 2019/2020 og 2020/2021 
KR 19/17 Bruk av Kirkens Landsfond til rekruttering av kirkelige medarbeidere 
KR 20/17 Ordning for utpeking av biskoper  
KR 21/17  Midlertidig kapitalforvaltning 
KR 22/17 Åpningsbalanse 
KR 23/17 KM 2018 – program og saksliste 
KR 24/17 Liturgisk musikk – Allmenn serie 2 (Trukket) 
KR 25/17 Oslo Hospital – mulig flytting av Kirkerådets sekretariat 
KR 26/17 Delegasjonsreglement for Kirkerådet 
KR 27/17 Iverksetting av forsøk med alternativ arbeidsgiverorganisering 
KR 28/17 Oppnevning av delegater til KEKs generalforsamling 2018  



4 
 

KR 29/17 Høringssvar – forslag til ny generell del av læreplanverket for 
grunnopplæringen  

 
KR 14/17 Orienteringssaker 
 
 
KR 14.1/17  Muntlig orientering ved KR, MKR, SKR og BM 
 
Kirkerådet ved direktør: 

1. Reformasjonssamlinger – overgang til 2017, samlinger i bispedømmene med deltagelse 
av alle som er overdratt til rettssubjektet Den norske kirke. 

2. I 2017 er det innført nye tekniske systemer, de fungerer etter hensikten, men det er 
fortsatt en utfordring med opplæring. 

3. Mange nye møtepunkter- AMU, vernetjenesten, kontaktmøter, Kontrollutvalg og 
Klagenemnd, samlet er dette ressurskrevende. 

4. Pågående forhandlinger vedrørende lokale særavtaler, arbeidstidsavtale og lederavtale. 
5. AGU fungerer godt, det gjør også KAs bistand i forhandlingene. 
6. Utfordringer i forhold til Brønnøysundregisteret og enhetsregisteret. 
7. Gjennomført styringssamtaler med alle bispedømmene. Bispedømmene melder at de må 

redusere med til sammen rundt 50 stillinger for å komme i land økonomisk. 
8. Kirkemøtets liturgimyndighet, jf innføring av ny ekteskapsliturgi. 
9. Helhetlig lov om tros- og livssynssamfunn kommer forhåpentligvis over sommeren.  
10. Regjeringen melder at den vil legge frem en melding til Stortinget om 

Opplysningsvesenets fond. 
11. Deltagelse på stiftsmøter rundt i bispedømmene. 
12. Den nye salmedatabasen med 39 salmer legges ut. 
13. Avholdt møte med ledere fra de diakonale institusjonene som undertegnet oppropet som 

ble lagt frem under KM 2017. 
14. Kommende begivenheter: Samiske kirkedager Arvidsjaur, NMS generalforsamling, 

Olavsfestdagene, Arendalsuka, arrangementer i forbindelse med reformasjonsmakeringer. 
 

 
 

 
Mellomkirkelig råd ved leder: 

1. Generalforsamling i LVF, MKR følger opp resolusjoner fra gen.forsamlingen. Vurderer 
bl.a hva som skal oversettes til norsk. 

2. Kirkeuken for frem i Israel og Palestina. 
3. Avslag på Norad støtte til nord-sør informasjon, avgjørelsen anket, ikke fått medhold. 
4. Planlegger et møte i MKR i september i Genève. 

 
 
 
Samisk kirkeråd ved leder: 
 

1. Samiske kirkedager i Arvidsjaur tema Livets kilde – lives vann. SKR deltar aktivt. 
2. Stortingsflertall for å opprette en sannhetskommisjon. 
3. Ekstraordinært møte i SKR som bl.a  behandlet sak om Samisk kirkelig valgmøte 

og revisjon av strategiplanen. 
4. Viktig med oppretting av samiske utvalg i lokalmenighetene.  
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Bispemøtet ved preses: 
1. Med bakgrunn i biskopenes arbeidsgiveransvar er BM er representert i AMU og 

kontaktmøtet. 
2. BM-AU inviterte teologiske studenter til samtale om samboerskap i forbindelse 

med vigsling til prestetjeneste. 
3. Avholdt Innføringskurs for nytilsatte prester med til sammen 45 deltagere. 
4. BM avholdt dagsmøte med drøfting av vigsel 2017 og avholdelse av 

menighetsmøte. Videre gjennomgang av malen for bispevigsel, tydeliggjør 
ansvarsfordelingen. Videre samtale om presters ordinasjonsfullmakter. 

5. Reformasjonsmarkeringene, både temagudstjenester 29.okt lokalt samt 
gudstjenester ved biskopene i domkirkene. 31.oktober avholdes det økumenisk 
gudstjeneste i Nidarosdomen, denne overføres direkte på NRK1. 

6. Samtale mellom KAs ledelse og BM-AU. 
 
 
 
 
 
KR 14.2/17 Høringssvar av 03.04.17 - tilknytningskrav for familieinnvandring 
KR 14.3/17 Høringssvar av 25.05.17 – «Veiledende materiell for kommunene om 

forebygging av selvskading og selvmord» 
KR 14.4/17 Uttalelse fra Den norske kirke ved Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd 

om etiske retningslinjer for Statens pensjonsfond utland 
KR 14.5/17 Digitale suppleringssalmer 
KR 14.6/17 OVF – Eierspørsmålet og grunnloven §§ 16 og 116 
KR 14.7/17 Utlysning av regionale og nasjonale utviklingsmidler i 2017 
KR 14.8/17 Avgjørelsesmyndighet i saker om kirkelig inndeling - vurdering 
KR 14.9/17 Regnskapsrapport for 1. tertial 2017 
 
 
Forslag til vedtak 
Kirkerådet tar sakene til orientering. 
 
 
 
KR 14/17 Vedtak: 
 
Kirkerådet tar sakene til orientering. 
 
 
 
KR 15/17 Referatsaker 
 
 
KR 15.1/17 Protokoll fra MKR møte 9.-10. mars 2017 med uttalelse 
KR 15.2/17 Protokoll fra SKR møte 15.-16. mars 2017 
KR 15.3/17 Protokoll fra NFG møte 27.-28. mars 2017 
KR 15.4/17 Referat fra møte i STL 24.11.2016 
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KR 15.5/17 Referat fra møte i Nådens Fellesskap 21. mars 2017 
KR 15.6/17 Protokoll fra møte i NKR 27.-28. mars 2017 
KR 15.7/17 Protokoll fra møte i AGU 23. mars 2017 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Kirkerådet tar referatsakene til orientering. 
 
 
 
KR 15/17 Vedtak: 
 
Kirkerådet tar referatsakene til orientering. 
 
 
 
 

KR 16/17 Tilsetting av biskop i Nidaros bispedømme 

Sammendrag  
Nidaros bispedømmeråd nominerte fire kandidater, prost Nils Åge Aune, prost 
Herborg Oline Finnset, domprost Ragnhild Jepsen og prost Kristine Sandmæl. 
Ved supplerende nominasjon ble prost Dagfinn Thomassen tilleggsnominert. 
 
Etter den kirkelige avstemningen foreligger det tre kandidater, Finnset, Jepsen 
og Aune. Deres selvpresentasjoner ligger på:  
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/nidaros/oppslag-forside/nominasjon-
biskop-nidaros/ 
 
Biskopenes uttalelser er unntatt offentlighet, og vil bli sendt Kirkerådets 
medlemmer pr post. 
 
 
KR 16/17 Forslag til vedtak: 
Kirkerådet tilsetter xxxx som biskop i Nidaros bispedømme. 
 
 
KR 16/17 Vedtak: 
 
Kirkerådet tilsetter Herborg Oline Finnset som biskop i Nidaros bispedømme. 
 
Enstemmig vedtatt 
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KR 17/17 Fremtidig organisering av Kirkelig utdanningssenter 
i nord 

Sammendrag  
Med virkning fra 1. januar 2017 ble Kirkelig utdanningssenter nord/Girkolaš 
Oahpahusguovddáš Davvin (KUN) ved virksomhetsoverdragelse overført til det 
nye rettssubjektet Den norske kirke, som en følge av endringen i kirkeloven 27. 
mai 2016. Kirkemøtet 2017 vedtok nye regler for KUN, til erstatning for det 
tidligere regelverket. 
 
I forbindelse med forberedelsen til å overta ansvaret for KUN ble det klart at det 
vil være tilnærmet umulig å videreføre driften ved senteret i sin nåværende form. 
Grunnen til dette er stadig strengere kompetansekrav, noe som medfører at 
videre virksomhet ved KUN etter den nåværende modellen antas å medføre at 
senteret selv ikke lenger kan tilby høyere utdanning, heller ikke gjennom 
akkrediterte institusjoner, men er avhengig av en tettere tilknytning til en 
institusjon på universitets- og høyskolenivå.   
 
KUNs virksomhet har betydelig verdi for Den norske kirke, bl.a. som redskap i 
rekruttering av nye kirkelige medarbeidere og som et kirkelig fagsenter i nord. 
Gitt vanskelighetene med nåværende driftsform vurderer Kirkerådet derfor at 
den mest tjenlige måten å videreføre KUNs virksomhet på vil være gjennom en ny 
organisering med sterkere tilknytning til en institusjon innenfor universitets- og 
høyskolesystemet som har akkreditering for hele eller deler av det studietilbudet 
KUN tilbyr. Den norske kirke kan så yte et økonomisk tilskudd til den 
mottagende institusjon om lag tilsvarende det som kreves for å opprettholde 
driften på dagens nivå. 
 
Dette innebærer at Kirkemøtet må oppheve dagens regler og åpne for en slik 
reorganisering. 
 
 
 

Forslag til vedtak  
 

1. Kirkerådet gir sin tilslutning til arbeidet med å avklare fremtidig 
organisering av KUN i tråd med saksorienteringen. 
 

2. Kirkerådet ber direktøren forberede en sak til Kirkemøtet 2018 om 
opphevelse av de nåværende reglene for KUN.  

 
På bakgrunn av samtalen i rådet fikk forslagets punkt en følgende tilføyelse: i tråd 
med saksorienteringen, og legge vekt på de vurderinger som KUNs styre har 
oversendt. 
 
KR 17/17 Vedtak: 
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1. Kirkerådet gir sin tilslutning til arbeidet med å avklare fremtidig 
organisering av KUN i tråd med saksorienteringen, og legge vekt på de 
vurderinger som KUNs styre har oversendt 
 

2. Kirkerådet ber direktøren forberede en sak til Kirkemøtet 2018 om 
opphevelse av de nåværende reglene for KUN.  

 
Enstemmig vedtatt 
 

KR 18/17 Særskilte prekentekster 2019/2020 og 2020/2021  

Sammendrag  

Det er to år siden Kirkerådet sist behandlet særskilte prekentekster. Det var for 
kirkeårene 2017/2018 og 2018/2019 (KR 49/15).  
 
Normalt er evangelieteksten prekentekst for gudstjenestene på søn- og 
helligdager. For å skape variasjon og fylde vedtar Kirkerådet at på noen 
gudstjenester hentes prekenteksten fra Det gamle testamente og fra andre 
skrifter i Det nye testamente enn de fire evangeliene.  
 
Etter at den nye tekstboken ble tatt i bruk, valgte Kirkerådet 8 slike tekster i året. 
Men i juni 2012 ba Bispemøtet om at antallet ble redusert til 6 tekster. De siste 
årene har Kirkerådet derfor vedtatt 6 søn- og helligdager i året hvor 
prekenteksten hentes fra disse skriftene, oftest slik at 3 av tekstene er fra Det 
gamle testamente og 3 tekster fra Det nye testamente (episteltekster). 
 
Når en skal fastsette særskilte prekentekster er det viktig å ha god oversikt over 
hvilke tekster en har brukt de foregående årene. En må få god variasjon i type 
tekster, motiver og når de kommer i kirkeåret. En må ikke ha særskilt 
prekentekst på samme dag i kirkeåret med for kort tid imellom. Dessuten har det 
vært et ønske om ikke å legge særskilte prekentekster til store høytidsdager.  
 
Av hensyn til almanakkforlagene må en være tidlig ute med slike vedtak. Derfor 
har en funnet det mest praktisk å behandle to kirkeår samtidig. Saksgangen er 
slik at et forslag til særskilte prekentekster utarbeides av Nemnd for 
gudstjenesteliv (NFG) og sendes til Kirkerådet. Etter behandling i Kirkerådet 
sendes forslaget til Bispemøtet for læremessig uttalelse.  
 
På sitt møte i mars i år behandlet Nemnd for gudstjenesteliv Særskilte 
prekentekster for kirkeårene 2019/2020 og 2020/2021 (NFG 6/2017). Det er 
tekstene som NFG vedtok som hermed legges fram for Kirkerådet. 
 
To av tekstvalgene krever en særskilt forklaring: 
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1. Siden 6. søndag i påsketiden 2020 faller på 17. mai, har en denne gang 

valgt den gammeltestamentlige teksten for 17. mai, og ikke GT-teksten for 
6. søndag i påsketiden.  

 
2. I stedet for en gammeltestamentlig tekst på søndag før pinse 2021 har en 

valgt en tekst fra Apostlenes gjerninger. I denne kirkeårstiden gir 
Tekstboken anledning til å velge tekster fra Apostlenes gjerninger i stedet 
for den gammeltestamentlige teksten som er satt opp.  

 
 

Forslag til vedtak  
 

1. Kirkerådet vedtar følgende Særskilte prekentekster for kirkeårene 
2019/2020 og 2020/2021: 

 
2019-2020 
2. søndag i åpenbaringstiden (12. januar 2020): Jes 42, 1-6 (Herrens tjener, et 
lys for folkene) 
6. søndag i påsketiden (17. mai 2020): Salme 127,1-3 (Hvis Herren ikke bygger 
huset) 
4. søndag i treenighetstiden (28. juni 2020): 1 Kor 9, 24-27 (Jeg løper for å 
vinne) 
9. søndag i treenighetstiden (2. august 2020): Rom 8,31-39 (Han som ga sin 
Sønn for oss alle) 
15. søndag i treenighetstiden (13. september 2020): Fil 1,9-11 (Kjærlighet og 
dømmekraft) 
20. søndag i treenighetstiden (18. oktober 2020): 1 Sam 18,1-4 (Vennskap: 
David og Jonatan) 
 
2020-2021 
3. søndag i åpenbaringstiden (17. januar 2021): Åp 22,16-17 (Livets vann) 
4. søndag i fastetiden (14. mars 2021): 2 Kor 5,18-21 (Forsoningens tjeneste) 
Søndag før pinse (16. mai 2021): Apg 26,1-3.20-29 (Paulus og Agrippa) 
8. søndag i treenighetstiden (18. juli 2021): 2 Kor 8,9-15 (Denne gangen har 
dere overflod) 
11. søndag i treenighetstiden (8. august 2021): 2 Mos 20,1-17 (De ti bud) 
19. søndag i treenighetstiden (3. oktober 2021): 5 Mos 30,11-15 (Ordet er deg 
ganske nær) 
 

2. Saken oversendes til Bispemøtet for uttalelse. 
 
Ole Kristian Bonden fremmet følgende forslag til et nytt punkt 3: Kirkerådet ber Nemnd 
for gudstjenesteliv vurdere bruk av særskilte prekentekster i lys av ny 
gudstjenesteordning. 
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KR 18/17 Vedtak: 

1. Kirkerådet vedtar følgende Særskilte prekentekster for kirkeårene 
2019/2020 og 2020/2021: 

 
2019-2020 
2. søndag i åpenbaringstiden (12. januar 2020): Jes 42, 1-6 (Herrens tjener, et 
lys for folkene) 
6. søndag i påsketiden (17. mai 2020): Salme 127,1-3 (Hvis Herren ikke bygger 
huset) 
4. søndag i treenighetstiden (28. juni 2020): 1 Kor 9, 24-27 (Jeg løper for å 
vinne) 
9. søndag i treenighetstiden (2. august 2020): Rom 8,31-39 (Han som ga sin 
Sønn for oss alle) 
15. søndag i treenighetstiden (13. september 2020): Fil 1,9-11 (Kjærlighet og 
dømmekraft) 
20. søndag i treenighetstiden (18. oktober 2020): 1 Sam 18,1-4 (Vennskap: 
David og Jonatan) 
 
2020-2021 
3. søndag i åpenbaringstiden (17. januar 2021): Åp 22,16-17 (Livets vann) 
4. søndag i fastetiden (14. mars 2021): 2 Kor 5,18-21 (Forsoningens tjeneste) 
Søndag før pinse (16. mai 2021): Apg 26,1-3.20-29 (Paulus og Agrippa) 
8. søndag i treenighetstiden (18. juli 2021): 2 Kor 8,9-15 (Denne gangen har 
dere overflod) 
11. søndag i treenighetstiden (8. august 2021): 2 Mos 20,1-17 (De ti bud) 
19. søndag i treenighetstiden (3. oktober 2021): 5 Mos 30,11-15 (Ordet er deg 
ganske nær) 
 

2. Saken oversendes til Bispemøtet for uttalelse. 
 

3. Kirkerådet ber Nemnd for gudstjenesteliv vurdere bruk av særskilte 
prekentekster i lys av ny gudstjenesteordning. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 

KR 19/17 Bruk av Kirkens Landsfond til rekruttering av 
kirkelige medarbeidere  

Sammendrag 
Rekrutteringsutfordringene Den norske kirke står overfor representerer trolig en 
av de viktigste endringsfaktorene for at kirken skal nå sine målsettinger. 
Rekrutteringskrisen er godt dokumentert og den omfatter alle de kirkelige 
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stillingskategoriene. Det er foreslått fire ulike innsatsområder med en bred 
virkemiddelpakke, i et prosjekt over tre år med oppstart i 2017.  Tiltakene som 
beskrives er oppgaver som det i dag ikke er ressurser til å løfte tilstrekkelig 
innenfor driften. Det vil legges en plan for hvordan dette kan ivaretas i en 
løpende driftsorganisasjon, innenfor eksisterende budsjettrammer i forlengelsen 
av prosjektperioden.  

Det har vært vurdert å utarbeide et fullstendig prosjektmandat og prosjektplan. 
Grunnen til at dette på nåværende tidspunkt ikke foreligger, er at mange av 
delene i forslaget til prosjekt er jobbet med tidligere, f.eks. Kirkemøtesaken om 
digital satsing. De skisserte punkter som foreligger under Satsingsområder for 
rekrutteringsprosjektet er eksempler på virkemidler og tiltak for å nå de 
forventede mål. Ytterligere konkretiseringer vil gjøres når prosjektet blir 
igangsatt. Første fase blir å utarbeide fullstendig prosjektbeskrivelse. 
 
Et prosjekt er begrenset i tid og omfang og krever også systematisk oppfølging i 
etterkant. I løpet av prosjektperioden må permanente tiltak og driftsoppgaver 
være implementert i organisasjonen, slik at prosjektet kan avsluttes som prosjekt. 
Således griper forholdet mellom drift og prosjekt nødvendigvis inn i hverandre. 
 
Det er mulig å finansiere prosjektet med midler fra Kirkens Landsfond. Fondet 
har en svært spesiell historie, og dette må reflekteres i bruken av fondet. 
Avkastning fra fondet har de siste årene særlig blitt brukt til «styrking av 
prestetjenesten» og «andre formål til beste for kirken» jfr. vedtektene. De formål 
som får tildelt midler fra Kirkens Landsfond er i økende grad formål som også 
kan utløse tilskudd fra Opplysningsvesenets Fond (OVF). På bakgrunn av den 
historiske årsaken til etableringen av fondet, vedtektenes målformuleringer og 
praksis de siste årene, blir det foreslått å øremerke hele Kirkens Landsfond til 
rekrutteringsformål og å sette av 2,5 mill. i 2017. Helårsvirkning for prosjektet er 
6,2 mill.  

Kirkens Landsfond ble lagt til kapitalen til rettssubjektet Den norske kirke i 2017, 
og pengene er formelt sett tilgjengelige for Kirkerådet og Kirkemøtet. Det har 
vært vurdert å dele denne saken i to; en om rekrutteringsprosjektet og en annen 
om Kirkens Landsfond. Av hensyn til den nære sammenhengen mellom et 
rekrutteringsprosjekt som foreslått og finansieringen av prosjektet, er dette 
likevel fremmet som en samlet sak med to ulike deler. 

 

Forslag til vedtak  
1. Midlene fra Kirkens Landsfond øremerkes rekrutteringstiltak.  
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2. Kirkerådet vedtar å igangsette et tre-årig rekrutteringsprosjekt i henhold 
til prosjektskissen i saksframstillingen med følgende fire satsingsområder:  
 

a) Stimuleringstiltak regionalt og lokalt  
b) Rekruttering til kirkelig utdanning 
c) Kommunikasjonstiltak knyttet til rekruttering 
d) Kunnskapsinnhenting 

 
3. I 2017 bevilges det kr. 2,5 mill. fra Kirkens Landsfond til å finansiere 

oppstarten av et tre-årig rekrutteringsprosjekt.  
  

4. Det fremmes årlig budsjettforslag for rekrutteringsprosjektet i forbindelse 
med den vanlige budsjettbehandlingen i Kirkerådet. 

 
Harald Hegstad fremmet følgende endringsforslag: 

1. Utgår 
2. Kirkerådet vedtar […] saksframstillingen. Resten av punktet utgår. 

Kirkerådet ber om å få den endelige prosjektplanen til behandling på et 
senere møte. 

3. Uendret  
4. Uendret  

 
Olav Myklebust opprettholder  administrasjonens opprinnelige forslag. 
  
Votering: 
Olav Myklebust sitt forslag falt mot 1 stemme 
Harald Hegstad sitt forslag enstemmig vedtatt 
 
KR 19/17 Vedtak: 
 

1. Kirkerådet vedtar å igangsette et tre-årig rekrutteringsprosjekt i henhold 
til prosjektskissen i saksframstillingen. Kirkerådet ber om å få den 
endelige prosjektplanen til behandling på et senere møte.  
 

2. I 2017 bevilges det kr. 2,1 mill. fra Kirkens Landsfond til å finansiere 
oppstarten av et tre-årig rekrutteringsprosjekt.  

  
3. Det fremmes årlig budsjettforslag for rekrutteringsprosjektet i forbindelse 

med den vanlige budsjettbehandlingen i Kirkerådet. 
Enstemmig vedtatt 
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KR 20/17 Ordning for utpeking av biskoper  

Sammendrag  

Kirkemøtet 2012 vedtok at det i det videre arbeid med kirkeordningen burde skje 
en fullstendig gjennomgang av regelverket for nominasjon og tilsetting av 
biskoper, der også alternativer for utpeking av biskoper vurderes. Fra 1. januar 
2017 vil biskopene ikke lenger være tjenestemenn underlagt tjenestemannsloven, 
men tilsatt i Den norske kirke. Det er nå opp til Kirkemøtet å fastsette regler om 
hvordan biskoper skal utpekes. 

 
Kirkerådet hadde lagt opp til at Kirkemøtet i 2016 skulle gjøre et valg om hvilken 
type ordning en skulle gå inn for, enten en ordning med rent bispevalg, tilsetting i 
et særskilt tilsettingsorgan eller tilsetting i Kirkerådet. Kirkemøtet valgte ikke å ta 
stilling til forslaget, men ba Kirkerådet utrede spørsmålet videre og legge det 
frem for 
Kirkemøtet (KM 08/16). 
 
Som en oppfølging av Kirkemøtets tidligere vedtak sendte Kirkerådet 16. 
desember 2016 notat om Ordning for utpeking av biskoper på høring til 
menighetsråd, proster, biskoper, bispedømmeråd, ungdomsråd i bispedømmene 
og andre berørte instanser.  
 
På bakgrunn av høringen anbefaler Kirkerådet Kirkemøtet å fastsette regler i tråd 
med ordningen for en ren valgordning. Det foreslås for øvrig å videreføre dagens 
ordning for utpeking av preses, samt å vurdere spørsmålet om tilsynsområde for 
preses i en egen, begrenset høring. I utgangspunktet er det lagt opp til at 
Kirkerådet ferdigstiller innstillingen sin til Kirkemøtet 2018 i junimøtet.  
 
 

Forslag til vedtak  

1. Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å fastsette følgende regler for nominasjon 
mv. ved valg av biskoper: 
 
§ 1. Underretning om ledig bispestilling 
 Kirkerådet skal ved ledighet i en bispestilling i Den norske kirke 
underrette vedkommende bispedømmeråd om at det skal nominere 
kandidater til ny biskop innen en frist fastsatt av Kirkerådet. Kirkerådet skal 
sørge for at parallelle valgprosesser av biskoper i ulike bispedømmer unngås. 
 
§ 2. Bispedømmerådets nominasjon 
 Bispedømmerådet skal innen den fastsatte fristen nominere fem personer 
som bispedømmerådet anser som skikket til å bli valgt som ny biskop. 

Bispedømmerådet skal før det gjør vedtak om nominasjon avholde et 
forberedende møte og på det grunnlag gi kandidater som vurderes nominert 
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anledning til å uttale seg om de ønsker å motta nominasjon. Det er et vilkår at 
kandidatene oppfyller kvalifikasjonskravene for tilsetting som 
menighetsprest. 

De enkelte medlemmer av bispedømmerådet skal, etter at rådslagning har 
funnet sted, avgi stemme på tre kandidater. De tre til fem kandidatene som 
har fått flest stemmer, er nominert. Dersom det er under fem kandidater som 
er nominert i første avstemning, kan det voteres over kandidater ved 
alminnelig flertall, plass for plass, inntil det totalt er nominert fem 
kandidater. Gyldig vedtak om nominasjon skal omfatte minst to av begge 
kjønn. 

Dersom avstemningen ikke har ledet frem til gyldig vedtak, skal det foretas 
ny rådslagning og ny avstemning. 

Biskopen er utelukket fra å delta i bispedømmerådets forberedende møte, 
rådslagning og stemmegivning. Preses trer inn i biskopens sted. Vedtak kan 
ikke gjøres uten at preses og samtlige av rådets øvrige medlemmer, eventuelt 
varamedlemmer, er til stede i møtet. Møtet holdes for lukkede dører. 
Rådslagningen er hemmelig. Nominasjonen innføres i bispedømmerådets 
forhandlingsprotokoll. Nominasjonsvedtaket skal begrunnes. De personer 
som blir nominert, nevnes i alfabetisk orden. Samtlige tilstedeværende 
medlemmer skal underskrive protokollen.  

Bispedømmerådet skal straks etter nominasjonen sende en utskrift av 
protokollen til Kirkerådet sammen med sentrale biografiske opplysninger om 
hver av de nominerte kandidatene. 
 
§ 3. Supplerende nominasjon 
 Kirkerådet skal gi en frist for å stille supplerende kandidater til 
bispedømmerådets nominasjon. Det er et vilkår at kandidatene oppfyller 
kvalifikasjonskravene for tilsetting som menighetsprest. Minst 100 
stemmeberettigede fra minimum tre forskjellige prostier, kan gå sammen om 
å stille kandidater. Områder utenfor bispedømmet regnes i denne 
sammenheng som ett prosti. 

Supplerende kandidater må være forespurt, villige til å bli nominert samt 
fylle ut en oversikt om sentrale biografiske opplysninger. 

Kirkerådet skal kontrollere at reglene for supplerende nominasjon er fulgt 
og at kandidatene oppfyller de formelle kvalifikasjonskravene. 
 
§ 4. Stemmerett 
 Følgende grupper er stemmeberettigede: 

a) Menighetsrådsmedlemmer i vedkommende bispedømme. 
Menighetsrådsmedlemmene i døvemenighetene har stemmerett ved 
valg av biskop i Oslo bispedømme. 

b) Prester i ordnet kirkelig stilling i vedkommende bispedømme. Prester 
i døvepresttjenesten har stemmerett ved valg av biskop i Oslo 
bispedømme. Prester i Den norske kirke i feltprestkorpset har 
stemmerett ved valg av biskop i det bispedømmet de tjenestegjør. 

c) Vigslede kateketer, diakoner og kantorer i ordnet kirkelig stilling i 
vedkommende bispedømme. 

d) Valgte ungdomsrådsmedlemmer i vedkommende bispedømme. 
e) Kirkemøtets medlemmer, herunder biskopene. 
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f) Representantene fra de teologiske utdanningsinstitusjoner med tale- 
og forslagsrett på Kirkemøtet og lederne av de praktisk-teologiske 
utdanningene på Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Det 
teologiske menighetsfakultet og VID vitenskapelige høyskole. 

g) Representantene fra Ungdommens kirkemøte med tale- og 
forslagsrett på Kirkemøtet. 

h) Prostene i de øvrige bispedømmer. 
i) Samisk kirkeråds medlemmer har stemmerett ved bispevalg i Nord-

Hålogaland, Sør-Hålogaland, Nidaros, Hamar, Møre og Oslo 
bispedømmer. 

I tvilstilfeller treffes avgjørelse om stemmerett av Kirkerådet. 
 
§ 5. Valg av biskop 

Kirkerådet skal sende underretning om de som er nominert etter §§ 2 og 3 
til de stemmeberettigede med oppfordring om innen en frist å gi stemme til 
den kandidat de anser som mest skikket til å bli valgt som biskop. Gyldig 
stemme skal inneholde kun ett navn. Det er også adgang til å stemme blankt. 

Underretningen skal inneholde de nominertes navn i alfabetisk rekkefølge 
og sentrale biografiske opplysninger om hver av kandidatene. Kirkerådet skal 
opplyse om at nominasjonen er bindende for de stemmeberettigede. 

Kirkerådet skal før avstemningsperioden begynner avholde en offentlig 
høring av alle nominerte kandidater. Høringen skal legge vekt på sentrale 
områder i biskopens tjeneste. Kirkerådet skal tilrettelegge høringen for 
direkte videooverføring og gjøre den offentlig tilgjengelig i 
avstemningsperioden. 

Stemmegivningen for stemmeberettigede i kategoriene § 4 a) og d) finner 
sted i rådsmøte. Rådsmøtet hvor stemmegivningen finner sted, avholdes 
innen et tidsrom fastsatt av Kirkerådet. Rådslagningen i rådsmøtet skal være 
hemmelig. 
 
§ 6. Valgoppgjør og eventuell 2. valgomgang 
 Kirkerådet skal foreta opptelling og valgoppgjør. Stemmer fra 
menighetsrådsmedlemmene og ungdomsrådsmedlemmene skal i 
valgoppgjøret telle 1/3, prester og andre i vigslede stillinger i det aktuelle 
bispedømme skal telle 1/3, leke nasjonale stemmer skal telle 1/6 og geistlige 
nasjonale stemmer skal telle 1/6. Stemmene fra representantene fra de 
teologiske fakulteter regnes i denne sammenheng som geistlige nasjonale 
stemmer. 
 En kandidat som etter vektingen oppnår samlet stemmeandel over 50 
prosent, vinner valget. Hvis ingen oppnår dette, går de to med størst 
stemmeandel etter vekting videre til 2. valgomgang. Kirkerådet skal da sende 
underretning om de to kandidater som har størst stemmeandel til de 
stemmeberettigede med oppfordring om innen en frist å gi stemme til den 
kandidat de anser som mest skikket til å bli valgt som biskop. Kirkerådet skal 
deretter foreta opptelling og valgoppgjør etter vekting i henhold til første ledd 
og erklære vinneren av valget. 
 
§ 7. Nominasjon og tilsetting av preses i Bispemøtet 
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 Kirkerådet skal ved ledighet i stillingen som preses i Bispemøtet 
underrette Bispemøtet om at det innen en frist skal nominere inntil tre 
personer som Bispemøtet anser som skikket til å bli ny preses i Bispemøtet. 
 Bispemøtet skal forelegge de nominerte for bispedømmerådene og 
stemmeberettigede tilsatte og menighetsråd i Nidaros domprosti med 
oppfordring om innen en frist å gi stemme til de nominerte i prioritert 
rekkefølge. Bispemøtet skal deretter foreta en prioritering av de nominerte og 
oversende dette til Kirkerådet innen en frist fastsatt av Kirkerådet. Det skal 
ikke gis begrunnelser for prioriteringene. 
 Kirkerådet skal tilsette en av de tre kandidatene som får flest stemmer. 
Ved tilsetting kreves alminnelig flertall.  
 
§ 8. Stadfestelse av valget  
Kirkerådet skal stadfeste valget av biskop og inngå arbeidsavtale med 
vedkommende. 

 
§ 9. Ikrafttredelse og utfyllende bestemmelser 
 Reglene trer i kraft fra den tid Kirkerådet bestemmer. Fra samme tid 
oppheves regler 17. april 2012 nr. 722 om nominasjon mv. ved tilsetting av 
biskoper. 

Kirkerådet kan gi nærmere regler til utfylling av bestemmelsene i dette 
regelverket. 

Kirkemøtet gir Kirkerådet myndighet til å foreta mindre endringer i 
reglene. 

 
2. Kirkerådet gir direktøren fullmakt til å sende spørsmålet om tilsynsområdet 

for preses i Bispemøtet på begrenset høring til berørte organer. Kirkerådet ber 
om å få spørsmålet om tilsynsområdet tilbake på desembermøtet, slik at 
direktøren i etterkant kan innarbeide Kirkerådets vurderinger i dokumentet 
som går til Kirkemøtet. 
 

 
Saken var satt opp til to gangers behandling. Etter første gangs behandling ble 
det utarbeidet en synoptisk fremstilling av regelverk for tre alternative ordninger; 
ren valgordning, rådgivende valgordning med tilsetting av særskilt 
tilsettingsorgan og tilsetting i Kirkerådet. 
 
Direktøren la på bakgrunn av samtalen frem et revidert forslag til vedtak: 

1. Kirkerådet ber direktøren utarbeide et saksdokument som presenterer de 
alternative ordningene for utpeking av biskop med tilhørende regelforslag 
til Kirkerådets møte i desember. Kirkerådet ber om at arbeidsgiverutvalget 
konsulteres i utformingen av saksdokumentet. 

 
2. Kirkerådet gir direktøren fullmakt til å sende spørsmålet om 

tilsynsområdet for preses i Bispemøtet på begrenset høring til berørte 
organer. Kirkerådet ber om at spørsmålet om tilsynsområdet innarbeides i 
saksdokumentet om ordning for utpeking av biskoper til Kirkerådets møte 
i desember. 
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KR 20/17 Vedtak: 
 

1. Kirkerådet ber direktøren utarbeide et saksdokument som presenterer de 
tre alternative ordningene for utpeking av biskop med tilhørende 
regelforslag til Kirkerådets møte i desember. Kirkerådet ber om at 
Kirkerådets arbeidsutvalg konsulteres i utformingen av saksdokumentet. 

 
2. Kirkerådet gir direktøren fullmakt til å sende spørsmålet om 

tilsynsområdet for preses i Bispemøtet på begrenset høring til berørte 
organer. Kirkerådet ber om at spørsmålet om tilsynsområdet innarbeides i 
saksdokumentet om ordning for utpeking av biskoper til Kirkerådets møte 
i desember. 
 
Enstemmig vedtatt 

 
 

KR 21/17 Midlertidig kapitalforvaltning  

Sammendrag  
Den norske kirke har per mai 2017 en egenkapital på 100 mill. kr og 125 mill. kr 
som er overført fra KUD som avsetning til utbetaling av feriepenger opptjent i 
2016 for utbetaling i 2017. I tillegg kommer midlene i Kirkens landsfond på om 
lag 25 mill. kr. Det settes av tilsvarende ca. 10 mill. kr per måned for å dekke 
feriepengeforpliktelsen som utbetales i 2018. I tillegg har Dnk driftsmidler i tråd 
med kvartalsvis utbetaling fra KUD. I RNB (revidert nasjonalbudsjett) er det 
foreslått en tildeling på 21,8 mill. kr i forbindelse med fastsettelse av 
åpningsbalansen. Dette er først klart når Stortinget behandler RNB som er 
planlagt 21. juni 2017. 
 
Det første driftsåret i ny virksomhet er på mange områder usikkert. Det er behov 
for å sikre høy grad av likviditet og lav risiko for tap ved plassering av Den norske 
kirkes kapital inntil en grundig risikoprofil er vurdert opp mot likviditetsbehov. 
Til nå er kapitalen plassert i bank som gir lav risiko, forholdsvis høy 
likviditetsgrad, men svært lav forventet avkastning. 
 
Inntil videre er 225 mill. kr plassert på en 30-dagers høyrente plasseringskonto i 
Sparebanken Sør. I tillegg er det bankinnskudd på ordinære bankkonti og 
lovpålagt skattetrekkskonto som gir høyere likviditetsgrad for å sikre den daglige 
driften som lønnsutbetalinger, reiseoppgjør, inngående fakturaer og utbetaling av 
tilskudd. Vedlagt er et likviditetsbudsjett for Dnk for 2017 som viser budsjetterte 
inntekter og utgifter.  
 
Eksisterende kapital er inntil videre plassert som innskudd på konto i bank med 
om lag én prosent rente. Dette gir en årlig avkastning for Dnk på om lag 2 mill. 
kr. Risikoen ved plassering i bank må anses som lav. En eventuell konkurs i 
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banken kan imidlertid føre til tap av midlene og vil således ha store negative 
konsekvenser.  
 
I samråd med OVF vurderes imidlertid plassering i pengemarkedet som en 
løsning med enda lavere risiko og med høyrere avkastning enn i bank. 
Alternativene til pengemarked og plasseringskonto i bank er plassering i 
obligasjonsfond eller aksjefond med større forventet avkastning, men også høyere 
risiko for tap spesielt på kort sikt.  
 
 

Forslag til vedtak  
 

1. Kirkerådet gir direktøren fullmakt til å plassere 50 mill. kr av 
feriepengetilskuddet for 2017 på driftskonto i Sparebanken Sør og 225 
mill. kr i tillegg i pengemarkedet til feriepengeavsetning for utbetaling i 
2018 i pengemarkedet. Dersom egenkapitalstilstilskuddet fra staten øker, 
gis direktøren fullmakt til å plassere økningen i pengemarkedet.  

2. En langsiktig kapitalforvaltningsstrategi legges frem for Kirkerådet våren 
2018. 

 
KR 21/17 Vedtak: 

1. Kirkerådet gir direktøren fullmakt til å plassere 50 mill. kr av 
feriepengetilskuddet for 2017 på driftskonto i Sparebanken Sør og 225 
mill. kr i tillegg til feriepengeavsetning for utbetaling i 2018 i 
pengemarkedet. Dersom egenkapitalstilstilskuddet fra staten øker, gis 
direktøren fullmakt til å plassere økningen i pengemarkedet.  

2. En langsiktig kapitalforvaltningsstrategi legges frem for Kirkerådet våren 
2018. 
 

Enstemmig vedtatt 
 
 
 

KR 22/17 Åpningsbalanse  

Sammendrag 
Det følger av Kirkelovens § 25 at det er Kirkerådet som fastsetter regnskapet for 
rettssubjektet Den norske kirke. Åpningsbalansen er en del av regnskapet.  
Kirkerådet legger regnskapet frem for Kirkemøtet for godkjenning. Selv om det er 
Stortinget som bevilger åpningsbalansen i revidert nasjonalbudsjett som etter 
planen vedtas 21. juni 2017, er det Kirkerådet som fastsetter den og legger denne 
frem for Kirkemøtet for godkjenning i forbindelse med årsregnskapet 2017. 
 
Stortinget vedtok en foreløpig åpningsbalanse i Statsbudsjettet for 2017 i 
desember 2016. Etter at årsregnskapene 2016 for de tidligere statlige 
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virksomhetene ble avsluttet, har Kirkerådet arbeidet med innspill til 
åpningsbalansen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett (RNB) fra slutten av 
november 2016 til april 2017. Dette har vært et tett og nødvendig samarbeid med 
alle enheter i den nye virksomheten og med KUD. Kompleksiteten og 
arbeidsmengden gjorde at rådgivningsvirksomheten i Ernst & Young (EY), som 
også er Dnks eksternrevisor, ledet arbeidet med å utarbeide en reviderbar 
åpningsbalanse som innspill til KUD. Siste versjon ble sendt til KUD 26. april 
2017 jf. vedlegg. Regjeringen la frem RNB 10. mai 2017 og det forventes vedtatt 
av Stortinget 21. juni 2017.  
  
Dersom Stortinget vedtar Regjeringens forslag til åpningsbalanse for 
rettssubjektet Dnk per 1. januar 2017, vil det bidra til økning av egenkapitalen på 
kr 21,8 mill. i form av en innbetaling til Dnks bankkonto. Det vil imidlertid 
samtidig bli nødvendig å dekke netto utbetalinger på ca. kr 1,7 mill. knyttet til 
oppgjør av leverandørgjelden/påløpte kostnader og fordringer fra 2016. 
 
Åpningsbalansen som legges frem for Kirkerådets behandling 12.-14. juni 2017 er 
basert på RNB. Dersom Stortinget foretar endringer som påvirker 
åpningsbalansen på en omfattende måte, bør saken fremmes på nytt for 
Kirkerådet i september 2017. Det er ikke grunn til å tro at endringene blir 
omfattende, og arbeidet med revisjon av åpningsbalansen antas å kunne holde 
foreslått fremdriftsplan. Den eneste endringen som antas kan komme, er en 
økning i egenkapitalstilskuddet. 
 

Forslag til vedtak: 
1. Kirkerådet fastsetter åpningsbalansen slik den er fremmet av Regjeringen i 

revidert nasjonalbudsjett (beløp i kroner): 
 
Eiendeler   Gjeld og egenkapital 
 
Anleggsmidler: 
Immaterielle eiendeler  11 773 846 Egenkapital  149 968 078 
 
Varige driftsmidler  12 512 917 
 
Finansielle anleggsmidler    124 160 
 
Omløpsmidler:  Kortsiktig gjeld: 
Kortsiktige fordringer  278 893 645  Feriepenger inkl. arbeidsgiveravgift 120 750 000 
 
Varebeholdning  19 970   
  Annen kortsiktig gjeld  62 680 460 
Den norske kirkes landsfond 25 100 000 
 
Bank og kontanter  4 974 000 
 
Sum eiendeler  333 398 538 Sum egenkapital og gjeld 333 398 538 

 
2. Dersom det skjer endringer i Stortingets behandling av Revidert 

Nasjonalbudsjett, vil saken måte fremmes på nytt i Kirkerådets 
septembermøte. 
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KR 22/17 Vedtak: 
1. Kirkerådet fastsetter åpningsbalansen slik den er fremmet av Regjeringen i 

revidert nasjonalbudsjett (beløp i kroner): 
 
Eiendeler   Gjeld og egenkapital 
 
Anleggsmidler: 
Immaterielle eiendeler  11 773 846 Egenkapital  149 968 078 
 
Varige driftsmidler  12 512 917 
 
Finansielle anleggsmidler    124 160 
 
Omløpsmidler:  Kortsiktig gjeld: 
Kortsiktige fordringer  278 893 645  Feriepenger inkl. arbeidsgiveravgift 120 750 000 
 
Varebeholdning  19 970   
  Annen kortsiktig gjeld  62 680 460 
Den norske kirkes landsfond 25 100 000 
 
Bank og kontanter  4 974 000 
 
Sum eiendeler  333 398 538 Sum egenkapital og gjeld 333 398 538 

 
2. Dersom det skjer endringer i Stortingets behandling av Revidert 

Nasjonalbudsjett, vil saken måte fremmes på nytt i Kirkerådets 
septembermøte. 

 
Enstemmig vedtatt 
 
 

KR 23/17 KM 2018 – program og saksliste 

Sammendrag 
 
Kirkemøtet 2018 avholdes i perioden 11.-17.april. I henhold til Kirkemøtets 
forretningsorden § 2-3 er det Kirkerådet som forbereder og tilrettelegger saker 
som skal behandles. Kirkerådet har det praktiske ansvar for ytre opplegg og 
gjennomføring av møtet. 
Det er foreløpig meldt 17 saker til Kirkemøtet 2018, hvorav 14 skal behandles i de 
ordinære komiteene.  
 
Det legges opp til at Kirkemøtet 2018 følger det mønster som er innarbeidet i 
løpet av flere år med en åpningsdag med inviterte gjester, hilsener og 
generaldebatt. De øvrige dagene arbeides det vekselsvis i plenum og komite. Det 
legges videre opp til elektronisk saksbehandling og stemmegivning gjennom 
møtet. 
 



  21 

Forslag til vedtak: 
1. Kirkerådet vedtar følgende foreløpige saksliste for Kirkemøtet 2018: 

KM 01/18 Rapport fra Den norske kirkes kontrollutvalg 
 
KM 02/18 Valg  

1. Dirigentskap for møtet  
2. Valg av tellekorps 
3. Supplering av medlemmer på Kirkemøtets komiteer 
4. Valg av komiteledere 
5. Valg av ledere i KR, MKR og SKR 

 
KM 03/18 Orienteringssaker  

1. Årsrapport for de sentralkirkelige råd 2016 og 2017 
2. Årsrapport BM 2017 
3. Protokoll fra UKM 2017 
4. Årsmelding fra Døvekirken 2016 og 2017 
5. Årsmelding fra Sjømannskirken/Norsk kirke i utlandet 2016 og 

2017 
6. KEKs generalforsamling i 2018 

 
KM 04/18 Ordning for utpeking av biskop 
 
KM 05/18 Regler for valg av menighetsråd og regler for valg av 

bispedømmeråd og Kirkemøtet, herunder finansiering av lister mv. 
KM 06/18 Visjonsdokument 2019 - 2022 

KM 07/18 Ordning for samisk valgmøte 

KM 08/18 Endring av forskrift om Den norske kirkes medlemsregister 

KM 09/18 Kirkemøtets behandling av fremtidig lovgivning om tros- og 
livssynssamfunn 

 
KM 10/18 Kunst og kultur i Den norske kirke 
 
KM 11/18 Den norske kirkes bidrag til realiseringen av FNs bærekraftmål  
 
KM 12/18 Videreføring av Kirkelig utdanningssenter nord 
 
KM 13/18 Gjennomgang av Kirkemøtets tilskuddsforvaltning /Vurdering av 

det årlige tilskuddet til KIFO 
 
KM 14/18 Kirke, etikk og økonomi  
 
KM 15/18 Rekruttering til kirkelige stillinger 
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KM 16/18 Statsbudsjettet 2018 – fordeling av midler 
 
KM 17/18 Statsbudsjettet 2019 – satsing og behov 
 
 

2. Kirkerådet ber om at det arbeides videre med planlegging av Kirkemøtet 
2018 ut fra de føringer som gis i møtet. 

 

KR 23/17 Vedtak: se på nummerering 
1. Kirkerådet vedtar følgende foreløpige saksliste for Kirkemøtet 2018: 

KM 01/18 Rapport fra Den norske kirkes kontrollutvalg 
 
KM 02/18 Valg  

1. Dirigentskap for møtet  
2. Valg av tellekorps 
3. Supplering av medlemmer på Kirkemøtets komiteer 
4. Valg av komiteledere 
5. Valg av ledere i KR, MKR og SKR 

 
KM 03/18 Orienteringssaker  

1. Årsrapport for de sentralkirkelige råd 2016 og 2017 
2. Årsrapport BM 2017 
3. Protokoll fra UKM 2017 
4. Årsmelding fra Døvekirken 2016 og 2017 
5. Årsmelding fra Sjømannskirken/Norsk kirke i utlandet 2016 og 

2017 
6. KEKs generalforsamling i 2018 

 
KM 04/18 Ordning for utpeking av biskop 
 
KM 05/18 Regler for valg av menighetsråd og regler for valg av 

bispedømmeråd og Kirkemøtet, herunder finansiering av lister mv. 
 
KM 06/18 Visjonsdokument 2019 - 2022 

KM 07/18 Ordning for samisk valgmøte 

KM 08/18 Endring av forskrift om Den norske kirkes medlemsregister 

KM 09/18 Kirkemøtets behandling av fremtidig lovgivning om tros- og 
livssynssamfunn 

 
KM 10/18 Kunst og kultur i Den norske kirke 
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KM 11/18 Den norske kirkes bidrag til realiseringen av FNs bærekraftmål  
 
KM 12/18 Videreføring av Kirkelig utdanningssenter nord 
 
KM 13/18 Gjennomgang av Kirkemøtets tilskuddsforvaltning /Vurdering av 

det årlige tilskuddet til KIFO 
 
KM 14/18 Kirke, etikk og økonomi  
 
KM 15/18 Rekruttering til kirkelige stillinger 
 
KM 16/18 Statsbudsjettet 2018 – fordeling av midler 
 
KM 17/18 Statsbudsjettet 2019 – satsing og behov 
 
 

2. Kirkerådet ber om at det arbeides videre med planlegging av Kirkemøtet 
2018 ut fra de føringer som gis i møtet. 

 
 
 

KR 24/17 Liturgisk musikk – Allmenn serie 2 

Saken er trukket fra dette møtet og vil bli tatt opp i Kirkerådets septembermøte.  

 

KR 25/17 Oslo Hospital – mulig flytting av Kirkerådets 
sekretariat  

Sammendrag 
Kirkerådets husleieavtale i Rådhusgt 1-3 går ut i 2019. Det er varslet en økning til 
markedspris for arealene i Kirkens Hus. Dette vil medføre vesentlig økte 
kostnader for Kirkerådet. Samtidig er det behov for å rehabilitere hele gården, og 
det er tvilsom om det er hensiktsmessig å flytte tilbake etter en rehabilitering. Det 
arbeides med et beslutningsgrunnlag for etablering på Oslo Hospital. Dette er et 
samarbeidsprosjekt med Kirkelig fellesråd i Oslo og Oslo bispedømmeråd. 
Samtidig arbeider OVF v/Clemens Eiendom med muligheten av å etablere et 
Kirkens Hus et annet sted enn i Rådhusgt 1-3. Andre leietakere i Rådhusgt 1-3 ber 
Kirkerådet legge til rette for at det kan etableres et Kirkens Hus for dem som 
ønsker å være med på et slikt prosjekt. Saken er en orientering om prosess og 
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innhold i arbeidet, og direktøren bes jobbe videre med mulige løsninger og 
konsekvensvurdere disse. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Direktøren bes jobbe videre med å finne hensiktsmessige lokaler for Kirkerådets 
sekretariat og utrede muligheter og konsekvenser av å flytte til Oslo Hospital. 
Samtidig bes direktøren jobbe for å ivareta muligheten for å etablere et Kirkens 
Hus som en del av eventuell ny kontorlokasjon. 
 
KR 25/17 Vedtak: 
 
Direktøren bes jobbe videre med å finne hensiktsmessige lokaler for Kirkerådets 
sekretariat  og utrede muligheter for og eventuelle konsekvenser av å flytte til 
Oslo Hospital. Samtidig bes direktøren jobbe for å ivareta muligheten for å 
etablere et Kirkens Hus som en del av eventuell ny kontorlokasjon. 
Enstemmig vedtatt 
 

KR 26/17 Delegasjonsreglement for Kirkerådet  

Sammendrag 
 
Kirkerådet har med hjemmel i regler for Kirkerådets virksomhet § 9 nr. 2 fastsatt 
et delegasjonsreglement for Kirkerådet. I etterkant av lovendringene som trådte i 
kraft 1. januar 2017 kan det være naturlig at Kirkerådet gjennomgår 
delegasjonsreglementet for Kirkerådet på nytt. Det er dessuten hensiktsmessig å 
gjennomgå et slikt delegasjonsreglement én gang i hver valgperiode. 
 
I denne saken settes delegasjonsreglementet i sammenheng med andre 
bestemmelser om Kirkerådet og forholdet mellom Kirkerådet, Kirkerådets 
arbeidsutvalg, Kirkerådets leder og Kirkerådets direktør. 
 
Det foreslås i denne omgang kun noen små endringer i delegasjonsreglementet 
som følge av en endret situasjon fra 1. januar 2017. Dersom det er behov for å 
gjøre større endringer i delegasjonsreglementet hva gjelder roller og myndighet, 
bør dette gjøres i forbindelse med ny kirkeordning. 
 

Forslag til vedtak: 
I 

I delegasjonsreglement for Kirkerådet 26. september 2013 nr. 1779 gjøres 
følgende endringer: 
 
 § 1 annet ledd annet punktum skal lyde: 
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Denne myndigheten trenger ikke og skal ikke ha hjemmel i delegasjon fra 
rådet fordi den følger direkte av kirkeloven og av delegasjonsvedtak fra 
andre kirkelige organer enn rådet. 
 
§ 4 første ledd nytt tredje punktum skal lyde: 
 
Direktøren har ansvar for at virksomheten drives i samsvar med årsplan, 
årsbudsjett, vedtak av Kirkemøtet og Kirkerådet og aktuelle lover og regler. 
Direktøren skal følge de retningslinjer og pålegg som Kirkerådet har gitt. 

 
 § 5 nytt tredje ledd skal lyde: 
 

Kirkerådets arbeidsutvalg kan også avgjøre saker av mindre betydning som 
ikke kan utsettes til neste møte i rådet, jf. Regler for Kirkerådets 
virksomhet § 8 nr. 1. 

 
 Ny § 7 skal lyde: 
 
 § 7. Rapportering 

Kirkerådets direktør skal på hvert ordinære møte informere Kirkerådet 
om forhold av betydning for Den norske kirkes virksomhet. 

Kirkerådets direktør skal legge frem regnskapsrapporter for Kirkerådet 
hvert tertial. 

  
 Nåværende § 7 blir ny § 8. 
 

II. 
 Endringene trer i kraft straks. 
  

KR 26/17 Vedtak: 
I delegasjonsreglement for Kirkerådet 26. september 2013 nr. 1779 gjøres 
følgende endringer: 
 
 § 1 annet ledd annet punktum skal lyde: 
 

Denne myndigheten trenger ikke og skal ikke ha hjemmel i delegasjon fra 
rådet fordi den følger direkte av kirkeloven og av delegasjonsvedtak fra 
andre kirkelige organer enn rådet. 
 
§ 4 første ledd nytt tredje punktum skal lyde: 
 
Direktøren har ansvar for at virksomheten drives i samsvar med årsplan, 
årsbudsjett, vedtak av Kirkemøtet og Kirkerådet og aktuelle lover og regler. 
Direktøren skal følge de retningslinjer og pålegg som Kirkerådet har gitt. 
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 § 5 nytt tredje ledd skal lyde: 
 

Kirkerådets arbeidsutvalg kan også avgjøre saker av mindre betydning som 
ikke kan utsettes til neste møte i rådet, jf. Regler for Kirkerådets 
virksomhet § 8 nr. 1. 

 
 Ny § 7 skal lyde: 
 
 § 7. Rapportering 

Kirkerådets direktør skal på hvert ordinære møte informere Kirkerådet 
om forhold av betydning for Den norske kirkes virksomhet. 

Kirkerådets direktør skal legge frem regnskapsrapporter for Kirkerådet 
hvert tertial. 

  
 Nåværende § 7 blir ny § 8. 
 

II. 
 Endringene trer i kraft straks. 
  
 Enstemmig vedtatt 
 
 

KR 27/17 Iverksetting av forsøk med alternativ 
arbeidsgiverorganisering  

Sammendrag 
I sin behandling av saken om veivalg for fremtidig kirkeordning (KM 08/16) 
besluttet Kirkemøtet at det skulle åpnes for forsøk med alternativ 
arbeidsgiverorganisering. Disse forsøkene var opprinnelig, i vedtakene og 
forberedelsene til disse, tenkt igangsatt i forlengelsen av neste reform, den 
såkalte reformfase 2. Tolkningen av vedtaket både i plenumsdebatten og i 
etterkant av Kirkemøtet viste imidlertid at det var ønske om å igangsette forsøk 
så snart som mulig. Dette foranlediget sak om forsøk på Kirkemøtet i 2017, som 
munnet ut i et omfattende vedtak som åpner for forsøk og gir føringer for ulike 
modeller for disse. 
 

Kirkemøtets vedtak åpner for at forsøk med samordnet ledelse av soknet, 
orientert ut fra modell C – samordnet ledelse, og forsøk med en mer omfattende 
oppgaveoverlating, orientert ut fra modell A – arbeidsgiveransvar med 
utgangspunkt i fellesrådene og B – arbeidsgiveransvar med utgangspunkt i 
bispedømmerådene. Kirkerådet ser disse under ett i sin behandling av søknader 
og har oppstilt noen rammekrav som skal være retningsgivende for den enkelte 



  27 

søknad. Disse vil så snart som mulig gjøres kjent, slik at de eventuelle 
forsøksprosjekt som er i forberedelse vil kunne sende inn søknader om forsøk. 

Forslag til vedtak: 
1. Kirkerådet iverksetter forsøk med alternativ arbeidsgiverorganisering i 

henhold til de rammekrav som er beskrevet i saksorienteringen og ber 
direktøren kunngjøre muligheten for å søke om forsøk etter disse 
retningslinjer.  

2. Alle forsøk skal ha som overordnet formål å bidra til at de berørte 
menighetene best mulig skal kunne ivareta sine oppgaver slik disse særlig 
er kommet til uttrykk i kirkeloven § 9 første ledd og tilsvarende i § 23 
tredje ledd for berørte bispedømmeråd. Alle forsøk skal også ha som 
formål å danne et best mulig beslutningsgrunnlag for det videre arbeid 
med kirkeordningen. 

 
3. Spørsmålet om bevilgninger til igangsetting, gjennomføring og evaluering 

av prosjekter, behandles i tilknytning til budsjett for 2018. 
 
Fra Kirkerådets drøfting 
Det vises til saksutredningens avsnitt om Rammekrav til søknadene, punkt 7. Setningen 
skal lyde: Uttalelse fra representanter for de ansatte som blir berørt og referat fra 
kontaktmøter mellom arbeidsgiver og ansatte. 

KR 27/17 Vedtak: 
1. Kirkerådet legger til rette for forsøk med alternativ arbeidsgiver-

organisering i henhold til de rammekrav som er beskrevet i 
saksorienteringen og ber direktøren kunngjøre muligheten for å søke om 
forsøk etter disse retningslinjer.  

2. Alle forsøk skal ha som overordnet formål å bidra til at de berørte 
menighetene best mulig skal kunne ivareta sine oppgaver slik disse særlig 
er kommet til uttrykk i kirkeloven § 9 første ledd og tilsvarende i § 23 
tredje ledd for berørte bispedømmeråd. Alle forsøk skal også ha som 
formål å danne et best mulig beslutningsgrunnlag for det videre arbeid 
med kirkeordningen. 

 
3. Spørsmålet om bevilgninger til igangsetting, gjennomføring og evaluering 

av prosjekter, behandles i tilknytning til budsjett for 2018. 

 
Enstemmig vedtatt 
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KR 28/17 Oppnevning av delegater til KEKs 
generalforsamling 

Sammendrag 
Den norske kirke skal ha fire delegater på generalforsamlingen til Konferansen av 
europeiske kirker (KEK) i 2018.  
 
På sitt møte 9.-10. mars 2017 behandlet Mellomkirkelig råd saken og fattet 
følgende vedtak i sak MKR 09/17: 
 

Mellomkirkelig råd foreslår for Kirkerådet følgende kandidater til oppnevning 
av Den norske kirkes delegasjon til KEKs generalforsamling i 2018:  
 

1. MKRs leder Kristine Sandmæl (kvinne, ordinert) 
2. Bispemøtets representant (mann, ordinert) 
3. Andreas Henriksen Aarflot (mann, lek, ung) 
4. Ingvill Thorson Plesner (kvinne, lek) 

 
I etterkant av møtet i MKR har Bispemøtet oppnevnt biskop Atle Sommerfeldt 
som deres representant. 
 

Forslag til vedtak: 
Kirkerådet oppnevner følgende kandidater til Den norske kirkes delegasjon til KEKs 
generalforsamling i 2018:  
 

1. MKRs leder Kristine Sandmæl (kvinne, ordinert) 
2. Bispemøtets representant Atle Sommerfeldt (mann, ordinert) 
3. Andreas Henriksen Aarflot (mann, lek, ung) 
4. Ingvill Thorson Plesner (kvinne, lek) 

 

KR 28/17 Vedtak: 
Kirkerådet oppnevner følgende kandidater til Den norske kirkes delegasjon til KEKs 
generalforsamling i 2018:  
 

1. MKRs leder Kristine Sandmæl (kvinne, ordinert) 
2. Bispemøtets representant Atle Sommerfeldt (mann, ordinert) 
3. Andreas Henriksen Aarflot (mann, lek, ung) 
4. Ingvill Thorson Plesner (kvinne, lek) 

 
Enstemmig vedtatt 
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KR 29/17 Høringssvar – Forslag til ny generell del av 
læreplanverket for grunnopplæringen  

Sammendrag 
Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til ny generell del av læreplanverket 
for grunnopplæringen, som skal erstatte gjeldende Generell del og Prinsipper for 
opplæringen, på høring. 
 
Dokumentet består av tre hovedkapitler:  
1. Opplæringens verdigrunnlag  
2. Prinsipper for læring og utvikling  
3. Prinsipper for skolens praksis 
 
Skolens verdigrunnlag er et viktig grunnlagsdokument for alle som bidrar til barn 
og unges oppvekst i Norge. Kirkerådet støtter behovet for en ny overordnet del 
som grunnlag for den fagfornyelsen i skolen som kommer de nærmeste årene. Et 
slikt arbeid stimulerer også samtalen om oppvekst og læring på andre arenaer i 
samfunnet, og vil være en ressurs både for utvikling i skolen og for andre som 
utgjør oppvekstarenaer for barn og unge. 
Kirkerådets høringssvar inneholder kommentarer og innspill til hele dokumentet. 
 

Forslag til vedtak: 
Kirkerådet oversender svar på «Høring om forslag til ny generell del av 
læreplanverket for grunnopplæringen» til Kunnskapsdepartementet med de 
endringer som fremkom i møtet. 
 

KR 29/17 Vedtak: 
Kirkerådet oversender svar på «Høring om forslag til ny generell del av 
læreplanverket for grunnopplæringen» til Kunnskapsdepartementet med de 
endringer som fremkom i møtet. 
 
Enstemmig vedtatt 
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