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ALFABETISK REGISTER – UTVIDET REGISTER

044 Abonnement på aviser og tidsskrifter

013 Ad hoc utvalg, komiteer, bygningsutvalg

031 Administrasjonsbygg og lokaler, egen administrasjon

012.3 Administrasjonsutvalg (KF) – møteinnkallinger og møtereferater

010.0 Administrative regler og bestemmelser – generelt

254 Akantiltak

253 Aldersgrensebestemmelser

016 Aldershjem

235 Alderspensjon

44 Andre bygninger

441 Andre bygninger – inventar, utstyr, drift og vedlikehold

414 Andre instrumenter – i kirken

000 Andre lover og forordninger

125 Andre personforsikringer

371 Andre religioner

371 Andre trossamfunn

463 Anlegg - byggeprosjekter

563 Anlegg av kirkegård og krematorium

331.9 Annet om dåpsopplæring

569 Annet om byggeprosjekter og nyanlegg

060.9 Annet om generelt om miljø

308.9 Annet om menighetsblad 
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369 Annonser – annet menighetsarbeid

319 Annonser - gudstjenester

359 Annonser - konserter

222 Ansiennitet

125 Ansvarsforsikring

134 Antegnelser, desisjoner

120 Anvisningsmyndighet, fullmakter

236 Arbeidsgiveravgift

014 Arbeidsgiverorganisasjon

219 Arbeidsmarkedstiltak

254 Arbeidsmiljø, helse og vernetjeneste

012.4 Arbeidsmiljøutvalg – møteinnkallinger og møtereferater

002.45 Arbeidsmiljøutvalg - valg

220 Arbeidstakerregister

251 Arbeidstid 

257 Arbeidstvister

061 Arbeidstøy

012.2 Arbeidsutvalg kirkelig fellesråd – møteinnkallinger og møtereferater

272 Arbeidsveiledning

25 Arbeidsvilkår, arbeidsforhold, tjenestetvister

041.1 Arkiv

157 Arv

552 Askespredning

041.1 Avlevering til Nasjonalbiblioteket
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213 Avskjed

123 Avskrivning

251 Avspasering og avspaseringsregler

204 Avtaleverk – sentrale og lokale avtaler (Hovedtariffavtale se 231.1)

133 Bankavstemming

361 Barne- og ungdomsarbeid

331 Barnehage

03 Barnehage - eiendom

315 Barnehagegudstjeneste

016 Barnehager – organisasjoner (egen barnehage se 331)

351 Barnekor

254 Bedriftslegeordning

551 Begjæring om gravlegging

551 Begjæring om kremasjon

323 Begravelser

557 Begralelsesbyrå – avtaler m.v.

560 Behovsvurderinger - kirkegårder

460 Behovsvurderinger – kirker menighetshus

004 Beredskapsordninger

343 Besøkstjeneste

154 Betalingssatser for festeavgifter, andre avgifter på kirkegård

154 Betalingssatser for gravlegat

154 Betalingssatser for utleie av kirkebygg

555 Betalte tjenester - kirkegård
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044 Bibliotek, bøker, tidsskrifter, aviser

057 Biler

301 Biskopen – bispevisitas

002.7 Bispedømmemøtet -– møteinnkallinger og møtereferater

002.2 Bispedømmemøtet – valg

002.0 Bispedømmemøtet – valgregler

002.7 Bispedømmeråd . Møteinnkallinger og møtereferater

002.2 Bispedømmeråd - valg

002.0 Bispedømmeråd - valgregler

020 Bispedømmerådets handlingsplan

020 Bispedømmets planer

002.8 Bispemøtet

215 Bistillinger

554 Blomsterstell – kirkegård

502 Brannvern – kirkegård, krematorium

402 Brannvern – kirker, menighetshus, prestebolig

041.3 Brukerstøtte - edb

440 Bruksplan – andre bygninger

410 Bruksplan – kirke

420 Bruksplan – menighetshus

11 Budsjett

161 Bundne fond

463 Byggeprosjekter/nybygg – kirker og andre kirkelige bygg

46 Byggeprosjekter/nybygg, kirke, menighetshus, prestebolig
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56 Byggeprosjekter/nyanlegg, kirkegård og krematorium

125 Bygnings- og inventarforsikring

564 Bygningsmessig utstyr og inventar i nybygg på kirkegård

464 Bygningsmessig utstyr og inventar i nye kirkebygg

523 Bårerom i gravkapell

543 Bårerom i krematorium

533 Bårerom på kirkegård

418 Bårerom, kjølerom i kirken

121 Delegasjon av fullmakter

120 Delegasjonsreglement

002 Den norske kirke, organisasjon og oppbygging

134 Desisjon

221 Diakon - personalmappe

34 Diakoni

340 Diakoniplan

340 Diakoniutvalg

462 Disponering av eiendom – for kirkelig bruk

562 Disponering av eiendom for kirkegård og krematorium

465 Disponering av lokale – romfordeling – romdisponering

411 Drift – kirke – mapper ordnes alfabetisk etter navn på bygg 

451 Drift – prestebolig – mapper ordnes alfabetisk etter navn på bygg.

520 Drift og vedlikeholdsplan - gravkapell

510 Drift- og vedlikeholdsplan – kirkegård

530 Drift- og vedlikeholdsplan driftsbygning på kirkegård
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540 Drift- og vedlikeholdsplan for krematorium

53 Driftsbygning - kirkegård

531 Driftsbygning– inventar, utstyr, vedlikehold og drift (mapper ordnes alfabetisk)

551 Dødsmelding til kirkevergen – også legeattest ved dødsfall

012 Døvemenigheter – se menighetsråd og kirkelig fellesråd

321 Dåp 

327 Dåp, konfirmasjon, vigsel, gravferd - kirkebokføring

331.1 Dåpsopplæringsplan

331 Dåpsplan – plan for dåpsopplæring

331 Dåpsundervisning

331.2 Dåpsundervisning

053 EDB maskinvare, Pc

053 EDB programvare

006 Effektivisering

273 Egenutvikling

244 Eget skyssmiddel – bruk av

03 Eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler - egenforvaltning

462 Eiendomserverv

010 Ekspedisjonstider

274 Eksterne kurs og opplæring

008 Eksterne utredninger og høringsuttalelser f.eks. fra departement 

008 Eksterne utredninger og høringsuttalelser fra arbeidsgiverorganisasjon

322 Ekteskapsinngåelse

343 Eldrearbeid
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216 Engasjementstillinger

225 Erkjentlighetsgaver

155 Erstatninger

15 Erstatninger, refusjoner tilskott

462 Erverv av eiendom - kirke

562 Erverv av eiendom for kirkegård og krematorium

519 Ervervsmessig drift på kirkegård

393 Etiske retningslinjer

273 Etter- og videreutdanning

132 Ettersyn

014 Fagforeninger

272 Faglig veiledning

342 Familiediakoni

315 Familiegudstjeneste

002/012 Faste administrative organer, råd, utvalg, komiteer, nemnder, verneombud 
(Valgregler 002.0, Valg 002.1-3, Møteinnkallinger og møtereferater 012)

016 Fellesorganer med andre institusjoner, eksterne organer, prosjekter, utvalg

110/112 Fellesrådets handlingsplan

252 Ferie

515 Feste av grav

154 Festeavgift

000 Flagging og flaggregler

251 Fleksitid

553 Flytting av kister og urner

242 Flytting og beordring – godtgjøring
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011 Folkeregisteret

16 Fond, legater, lån, garantier

06 Forbruksvarer og rekvisita

365 Foreningsvirksomhet

012.3 Forhandlingsutvalg – møteinnkallinger og møtereferater

002.34 Forhandlingsutvalg – valg

125 Forsikringer

125 Forsikringsordninger

401.1 Forskrifter – kirke

501.1 Forskrifter – kirkegård

234 Forskudd på lønn

000 Forvaltningslov

214 Fravær – regler (søknader i personalmappe)

016 FRISAM – frivillighetssentral

227 Frivillige medarbeidere - personalmapper

217 Frivillige verv, frivillige medarbeidere

016 Frivillighetssentral

510 Frø - kirkegård

121 Fullmakter - økonomi

003 Fylkeskommunen

001 Fylkesmannen

164 Garantier

125 Garantiforsikring

157 Gaveinntekter
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308.0 Generelt

331.0 Generelt om dåpsopplæring

060.0 Generelt om miljø

157 Givertjeneste

513 Gjenbruk av graver

045 Gjenvinning og sortering

510 Gjødsel - kirkegård

511 Gravemaskiner

000 Gravferdslov

55 Gravferdsvirksomhet

52 Gravkapell

521 Gravkapell - inventar, utstyr, drift og vedlikehold(mapper ordnes alfabetisk)

516 Gravlegatordning

551 Gravlegging - kirkegård

514 Gravminner

554 Gravregister

002.5 Grenser

060.2 Grønn menighet

312 Gudstjenesteordning, liturgier

311 Gudstjenesteplan

31 Gudstjenester

310 Gudstjenesteutvalg

110/112 Handlingsplan

225 Hederstegn
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016 Helseinstitusjoner, sykehjem, aldershjem

254 Helsetjeneste

254 HMS

393 Homofile spørsmål

233 Honorarer for ansatte

233 Honorarer for tillitsvalgte

204 Hovedavtale

231.1 Hovedtariffavtaler

016 Humanitære organisasjoner

445 Husregler – andre bygninger

415 Husregler - kirker

425 Husregler – menighetshus/bedehus

331 Hverdagsskole

314 Høymesse, saker fra biskopen og menighetsrådets avgjørelse

016 Idrettsorganisasjoner

046 Informasjon til presse og kringkasting

046 Informasjonsvirksomhet

000 Inhabilitet

502 Innbruddssikring – kirkegård

402 Innbruddssikring kirker

511 Innhegning

124 Innkjøpsavtaler KNIF

410 Innleie av lokaler - kirke

327 Innmelding i kirken
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221 Institusjonsprest

211 Instrukser for den enkelte stilling

000 Instrukser og bestemmelser - generelt

444 Instrumenter – andre bygninger

424 Instrumenter – menighetshus/bedehus

414 Instrumenter i kirken

273 Intern opplæring

02 Intern planlegging

07 Internasjonalt samarbeid

091 Interne administrasjonsspørsmål

254 Internkontroll

272 Introduksjon av nyansatte

411 Inventar og utstyr – kirke

051 Inventar, egen administrasjon

05 Inventar, utstyr og transportmidler

113 Investeringsbudsjett

221 Kantor

221 Kapellan

113 Kapitalbudsjett

161 Kapitalfond

513 Kartmateriale

132 Kasserapporter 

004 Katastrofeberedskap

221 Kateket
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411 Kirke - inventar og utstyr, vedlikehold og drift (mapper ordnes alfabetisk)

365 Kirkeakademi

308 Kirkeavis

327 Kirkebokføring – (attester i ringperm)

001 Kirkedepartementet

166 Kirkefond

365 Kirkeforening

511 Kirkegård - drift og vedlikehold, utstyr, innhegning, planteplan (mapper ordnet 
alfabetisk)

51 Kirkegårder

513 Kirkegårdskart

001 Kirkegårdskonsulenten

057.4 Kirkegårdsutstyr, arbeidsmateriell

001 Kirkekonsulenten

012.3 Kirkelig administrasjonsutvalg – møteinnkallinger og møtereferater

002.33 Kirkelig Administrasjonsutvalg – valg

012.2 Kirkelig fellesråd – møteinnkallinger og møtereferater

002.32 Kirkelig fellesråd – valg

002.5 Kirkelig inndeling i sokn, prestegjeld, prosti og bispedømme

33 Kirkelig undervisning

000 Kirkelov

35 Kirkemusikk

350 Kirkemusikkplan

350 Kirkemusikkutvalg

002.6 Kirkemøtet – møteinnkallinger og møtereferater
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002.1 Kirkemøtet - valg

014 Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon

01 Kirkens oppbygging og administrative organer.

317 Kirkeoffer 

414 Kirkeorgel

41 Kirker

002.1 Kirkerådet – valg

413 Kirketekstiler

221 Kirketjener

523 Kjølerom i gravkapell

543 Kjølerom i krematorium

533 Kjølerom på kirkegård

562 Kjøp av eiendom - kirkegård

462 Kjøp av eiendom - kirke

241 Kjøregodtgjørelse (reiseregninger i personalmappe eller ringperm)

221 Klokker

317 Kollekter 

110 Kommunal tjenesteyting

003 Kommunen

003 Kommunen - generelt

110 Kommunens økonomiplan og ansvar etter KL§ 15

022 Kommuneplan

273 Konferanser

332 Konfirmantjubileum
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332 Konfirmantundervisning

332 Konfirmasjonsplan – plan for konfirmasjonstiden

001 Kongehus, Stortinget og statsforvaltningen, organisasjon og administrasjon

273 Kongresser

354 Konserter

040 Konsulenttjenester - kontor 

100 Kontoplan - budsjett

221 Kontorpersonale

062 Kontorrekvisita

052 Kontorteknisk utstyr

215 Kontrakter med musikere

415 Kontrakter ved utleie av kirke

005 Kontrollordninger – generelle

132 Kontrolltiltak - økonomi

041 Kopiering, hustrykkeri

041 Kopieringsavtale – KOPINOR

35 Kor og korvirksomhet

545 Kremasjonsovn

54 Krematorium

541 Krematorium – Inventar, utstyr, drift og vedlikehold

124 Kristen Norges Innkjøpsfellesskap - KNIF

016 Kristne organisasjoner

405 Kulturminnevern

016 Kulturorganisasjoner
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211 Kunngjøring av ledig stilling

423 Kunst – menighetshus/bedehus

443 Kunst og utsmykning – andre bygninger

522 Kunstnerisk utsmykning – gravkapell

413 Kunstnerisk utsmykning – kirker

542 Kunstnerisk utsmykning – krematorium

273 Kurs

133 Kvartalsrapporter

111 Langtidsbudsjett

221 Lederstillinger

162 Legater, stiftelser

551 Legeattest ved dødsfall – gravlegging (Settes eventuelt i ringperm)

057 Leie – leasing av biler og maskiner

052 Leie – leasing av kontormaskiner (kirkegård se 511)

455 Leieforhold, leieboers ansvarsforhold - presteboliger

217 Leke gudstjenesteledere 

217 Leke nattverdmedarbeidere

000 Likestilling

413 Liturgisk utstyr

371 Livssynssamfunn

231.4 Lokale lønnsforhandlinger

012.0 Lokale organ, sammensetning og valgregler

002.3 Lokale organ, valg

420 Lokaler innviet til kirkelig bruk
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000 Lov om helligdager og helligdagsfred

000 Lov om opplysningsvesenets fond

203 Lov om tjeneste og tjenestetvister

401.0 Lover – kirke (Kirkeloven 000)

501.0 Lover – kirkegård (Gravferdsloven 000)

201 Lover og regler om tjenestemenn, ansatte, lærlinger m.v.

202 Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø

045 Lys og varme – (kontrakter og innkjøpsavtaler 124)

23 Lønn

23 Lønn og pensjon

231 Lønnsregulativ

163 Lån og opptak av lån

511 Maskiner, småmaskiner, gressklippere, snøfresere m.v. (kirkegård)

272 Medarbeidersamtaler

011.3 Medlemsregister for Den norske kirke

002.6 Mellomkirkelig råd – valg

335 Menighetsbarnehage

331.4 Menighetsbarnehage

308 Menighetsblad, kirkeavis

421 Menighetshus inventar og utstyr, vedlikehold og drift (mapper ordnes alfabetisk)

42 Menighetshus/bedehus – lokaler innviet til kirkelig bruk

012.1 Menighetsmøte – møteinnkallinger og møtereferater

365 Menighetspleie

012.1 Menighetsråd – møteinnkallinger og møtereferater
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002.3 Menighetsråd – valglister det enkelte menighetsråd

002.0 Menighetsråd - valgregler

110 Menighetsrådets handlingsplan

221 Menighetssekretær

060.3 Miljøfyrtårn

060.1 Miljøplaner – miljøsertifikat

512 Minnesmerker - kirkegård

362 Misjon

233 Møtegodtgjøring

000 Målbruk

460 Nabovarsel (legges på det enkelte bygg/eiendom)

041.1 Nasjonalbiblioteket - avlevering

316 Nattverdforvaltning, (nattverdmedhjelpere – leke se 217)

56 Nyanlegg - kirkegård

46 Nybygg – kirker og andre bygg

317 Nødhjelpsarbeid – offer, innsamlinger

446 Nøkkelsystem – andre bygninger

526 Nøkkelsystem – gravkapell

416 Nøkkelsystem – kirker

426 Nøkkelsystem – menighetshus/bedehus

456 Nøkkelsystem – presteboliger

546 Nøkkelsystem i krematorium

536 Nøkkelsystem, driftsbygning på kirkegård

000 Offentlighetsloven
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317 Offer og kollekter.

317 Offersøknader

463 Ombygging – andre bygninger

563 Ombygging av kirkegård

411 Ombygging av kirke

563 Ombygging av krematorium

513 Omlegging av gravfelt

220 Omplassering

563 Omregulering av kirkegård

021 Opplysningvesenets fond

277 Opplæring av tillitsvalgte

222 Opprykk

213 Oppsigelse

226 Ordensstraff

315 Ordinasjonsgudstjenester

011.2 Organisasjonskart og struktur

011.1 Organisasjonsmessig oppbygging

010 Organisasjonsnummer

221 Organist

524 Orgel – instrumenter – gravkapell

414 Orgel i kirke

544 Orgel, instrumenter i krematorium

122 Overføring av bevilgning fra forrige år

232 Overtidsgodtgjøring 
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235 Pensjon og trygd

214 Permisjon – regler (søknader i personalmappe)

22 Personale

221 Personalmapper

271 Personalpolitikk, personalpolitiske retningslinjer

27 Personalpolitikk, utvikling, opplæring

208 Personalstatistikk

125 Personforsikringer

000 Personregisterlova

414 Piano – Flygel i kirke

366 Pilgrimsarbeid

022 Plan for den kirkelige virksomhet i kommunen – fellesrådets plan KL § 14

023 Plan for den kristelige virksomhet i soknet – menighetsrådets plan KL § 9

020 Planarbeid - Bispedømmet

340 Planarbeid - diakoni

330 Planarbeid - dåpsopplæring

020 Planarbeid - Kirkedepartementet

350 Planarbeid - kirkemusikk

020 Planarbeid - Kirkemøtet

023 Planarbeid soknet

308.3 Plan for utgivelser og tema

510 Plantedekke, einer m.v. - kirkegård

511 Planteplan - kirkegård

510 Planter, gjødsel, frø, einer, granbar m.m. - kirkegård



Alfabetisk register tilsvarende sidene 45-58 i den trykte utgaven, men oppdatert med nye undergrupper – sist 16.10.08
Arkivnøkkel for kirkelig fellesråd, menighetsråd, sokneprest og prost (KA 2001 - 2004)

Dette er side 20 av 27

171 Plassering av midler, bank – post

018 Politiet

042 Post- og budtjeneste

451 Prestebolig - Drift og vedlikehold

45 Presteboliger

002 Prestegjeldsgrenser, prostigrenser, bispedømmegrenser

302 Prestesamling i prostiet

324 Prestetjeneste

552 Privat gravsted

216 Prosjektstillinger

221 Prost

302 Prosten - prostebesøk

002 Prostigrenser

012 Prostimøte – møteinnkallinger og møtereferater

002.3 Prostimøte – valg

020 Prostiplaner

002.2 Prostiråd - valg

002.0 Prostiråd - valgregler

302 Prostisamling med biskopen

302 Prostisamling ved prosten

225 Påskjønnelser

026 Rapportering

006 Rasjonalisering

308.2 Redaksjon
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152 Refusjoner

401 Regelverk - kirker

002.8 Regionale organ -– møteinnkallinger og møtereferater

002.7 Regionale organ, valg og sammensetning

554 Registerføring – kirkegård

001 Regjeringen

020 Regjeringens langtidsprogram

13 Regnskap og revisjon

130 Regnskapsordninger

131 Regnskapssaker

410 Reguleringsplaner - kirker

420 Reguleringsplaner - menighetshus

030 Reguleringsplaner – eiendommer egenforvaltning

510 Reguleringsplaner - kirkegårder

450 Reguleringsplaner - presteboliger

24 Reiser, flytting, beordring m.v.

241 Reiseregulativ

371 Religioner 

411 Renhold - kirker

221 Renholder

067 Renholdsmidler, sanitærmidler

210 Retrettstillinger

134 Revisjon
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001 Riksantikvaren

041 Riksarkivaren

344 Rusmiddelarbeid

000 Saksbehandlingsregler

313 Salmebøker

071 Samarbeid og vennskapsforbindelser internasjonalt

393 Samfunnsspørsmål

355 Sangtjeneste

273 Seminarer

002.1 Sentrale organ, valg og sammensetning (møteinnkallinger og protokoller 
002.6 – 002.8)

514 Sikring av gravminner, enkeltsaker

503 Sikring av gravminner, generelle bestemmelser

402 Sikringstiltak herunder innbruddssikring

216 Sivilarbeider

324 Sjelesorg

315 Skolegudstjeneste

334 Skolesamarbeid

241 Skyssgodtgjøring (Reiseregning i personalmappe eller ringperm)

324 Soknebud

002 Soknegrenser

221 Sokneprest

393 Sosialetikk

361 Speidere

545 Spesialutstyr – kirkegård



Alfabetisk register tilsvarende sidene 45-58 i den trykte utgaven, men oppdatert med nye undergrupper – sist 16.10.08
Arkivnøkkel for kirkelig fellesråd, menighetsråd, sokneprest og prost (KA 2001 - 2004)

Dette er side 23 av 27

552 Spredning av aske

011.4 Statistikk

110 Statsbudsjettet for Den norske kirke

232 Stedfortredergodtgjøring

21 Stillinger

211 Stillingsbeskrivelser

275 Stipend

001 Stortinget

257 Streik - konflikt

333 Studiegruppe, bibelgruppe m.v.

275 Studiereiser

226 Suspensjon

343 Sykebesøk – diakonen/diakonien

324 Sykebesøk – presten

016 Sykehjem

345 Sykehjem – egen institusjon

231.2 Særavtaler (lønn)

315 Særlige gudstjenester

232 Særlige tillegg og godtgjøringer

415 Søknad om leie av kirke

211 Søknad på ledig stilling

331 Søndagsskole

331.3 Søndagsskole

231 Tariffavtaler
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045 Tekniske tjenester

245 Telefongodtgjøring

043 Teletjenester

153 Tildeling av bevilgning 

212 Tilsetting – egen mappe for hver tilsettingssak

153 Tilskudd og tilskuddsordninger

510 Tilsyn kirkegård

450 Tilsyn med prestegård/prestebolig

226 Tiltale

224 Tjenesteattest

061 Tjenestedrakt

014 Tjenestemannsorganisasjoner, samarbeidsutvalg

211 Tjenesteordninger

554 Tjenester – kirkegård

04 Tjenester – kontor

241 Tjenestereiser (Reiseregning i personalmappe eller ringperm)

257 Tjenestetvister

057 Transportmidler

331.5 Trosopplæringsreformen

161 Ubundne fond, disposisjonsfond

125 Ulykkesforsikring, gruppelivsforsikring, yrkesskadeforsikring

330 Undervisningsplan

330 Undervisningsutvalg

341 Ungdomsdiakoni
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352 Ungdomskor

550 Urneforsendelse

234 Utbetalingsregler og fradrag i lønn

460 Utbyggingsplaner – kirke

560 Utbyggingsplaner – kirkegård

016 Utdanningsinstitusjoner

445 Utleie – andre bygninger (betalingssatser 154)

415 Utleie – kirker (betalingssatser 154)

425 Utleie – menighetshus/bedehus (betalingssatser 154)

415 Utleiekontrakter - kirker

445 Utleiereglement – andre bygninger

415 Utleiereglement - kirker

425 Utleiereglement – menighetshus/bedehus

327 Utmelding

512 Utsmykning – kirkegårder

423 Utsmykning – menighetshus/bedehus

511 Utstyr – kirkegård

411 Utstyr - kirker

05 Utstyr - kontor

224 Uttalelser om personell og stillinger

360 Utvalg (Se også 310,320,330,340,350) Kirkelig virksomhet

275 Utveksling

254 Vaksinasjon

002.0 Valg – kunngjøring av valg
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002.1 Valg – sentrale organ

002.0 Valgregler

002.0 Valgregler ved kirkelige valg

045 Vann og avløp

411 Vedlikehold – kirke

511 Vedlikehold – kirkegård

451 Vedlikehold - presteboliger

410 Vedlikeholdsplaner, kirker

440 Vedlikeholdsplaner – andre bygninger

420 Vedlikeholdsplaner – menighetshus

450 Vedlikeholdsplaner – presteboliger

501.2 Vedtekter - kirkegård

367 Veikirker

255 Velferdstiltak

071 Vennskapsforbindelser - internasjonalt

012.4 Verneombud – oppnevning av verneombud

061 Verneutstyr

322 Vigsel - ekteskap

410 Vigsling av kirke

510 Vigsling av kirkegård

221 Vigsling av tilsatt – (på den enkeltes mappe)

353 Voksne kor

131 Økonomikontroll, månedsutskrifter

111 Økonomiplan
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121 Økonomireglement

308.1 Økonomisaker menighetsblad

37 Økumenikk

371 Økumenisk arbeid

367 Åpen kirke

112 Årsbudsjett

046 Årsmelding og generelle rapporter

133 Årsregnskap
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		044

		Abonnement på aviser og tidsskrifter



		013

		Ad hoc utvalg, komiteer, bygningsutvalg



		031

		Administrasjonsbygg og lokaler, egen administrasjon



		012.3

		Administrasjonsutvalg (KF) – møteinnkallinger og møtereferater



		010.0

		Administrative regler og bestemmelser – generelt



		254

		Akantiltak



		253

		Aldersgrensebestemmelser



		016

		Aldershjem



		235

		Alderspensjon



		44

		Andre bygninger



		441

		Andre bygninger – inventar, utstyr, drift og vedlikehold



		414 

		Andre instrumenter – i kirken



		000

		Andre lover og forordninger



		125

		Andre personforsikringer



		371

		Andre religioner



		371

		Andre trossamfunn



		463 

		Anlegg - byggeprosjekter



		563 

		Anlegg av kirkegård og krematorium



		331.9

		Annet om dåpsopplæring



		569

		Annet om byggeprosjekter og nyanlegg



		060.9

		Annet om generelt om miljø



		308.9

		Annet om menighetsblad 



		369

		Annonser – annet menighetsarbeid



		319

		Annonser - gudstjenester



		359

		Annonser - konserter



		222

		Ansiennitet



		125

		Ansvarsforsikring



		134

		Antegnelser, desisjoner



		120

		Anvisningsmyndighet, fullmakter



		236

		Arbeidsgiveravgift



		014

		Arbeidsgiverorganisasjon



		219

		Arbeidsmarkedstiltak



		254

		Arbeidsmiljø, helse og vernetjeneste



		012.4

		Arbeidsmiljøutvalg – møteinnkallinger og møtereferater



		002.45

		Arbeidsmiljøutvalg - valg



		220

		Arbeidstakerregister



		251 

		Arbeidstid 



		257

		Arbeidstvister



		061

		Arbeidstøy



		012.2 

		Arbeidsutvalg kirkelig fellesråd – møteinnkallinger og møtereferater



		272

		Arbeidsveiledning



		25

		Arbeidsvilkår, arbeidsforhold, tjenestetvister



		041.1

		Arkiv



		157

		Arv



		552

		Askespredning



		041.1

		Avlevering til Nasjonalbiblioteket



		213

		Avskjed



		123

		Avskrivning



		251

		Avspasering og avspaseringsregler



		204

		Avtaleverk – sentrale og lokale avtaler (Hovedtariffavtale se 231.1)



		133

		Bankavstemming



		361 

		Barne- og ungdomsarbeid



		331

		Barnehage



		03

		Barnehage - eiendom



		315

		Barnehagegudstjeneste



		016 

		Barnehager – organisasjoner (egen barnehage se 331)



		351

		Barnekor



		254

		Bedriftslegeordning



		551

		Begjæring om gravlegging



		551

		Begjæring om kremasjon



		323

		Begravelser



		557

		Begralelsesbyrå – avtaler m.v.



		560

		Behovsvurderinger - kirkegårder



		460

		Behovsvurderinger – kirker menighetshus



		004

		Beredskapsordninger



		343

		Besøkstjeneste



		154

		Betalingssatser for festeavgifter, andre avgifter på kirkegård



		154

		Betalingssatser for gravlegat



		154

		Betalingssatser for utleie av kirkebygg



		555

		Betalte tjenester - kirkegård



		044

		Bibliotek, bøker, tidsskrifter, aviser



		057

		Biler



		301

		Biskopen – bispevisitas



		002.7

		Bispedømmemøtet -– møteinnkallinger og møtereferater



		002.2

		Bispedømmemøtet – valg



		002.0

		Bispedømmemøtet – valgregler



		002.7

		Bispedømmeråd . Møteinnkallinger og møtereferater



		002.2

		Bispedømmeråd - valg



		002.0

		Bispedømmeråd - valgregler



		020

		Bispedømmerådets handlingsplan



		020

		Bispedømmets planer



		002.8

		Bispemøtet



		215

		Bistillinger



		554

		Blomsterstell – kirkegård



		502

		Brannvern – kirkegård, krematorium



		402 

		Brannvern – kirker, menighetshus, prestebolig



		041.3

		Brukerstøtte - edb



		440 

		Bruksplan – andre bygninger



		410 

		Bruksplan – kirke



		420 

		Bruksplan – menighetshus



		11

		Budsjett



		161

		Bundne fond



		463

		Byggeprosjekter/nybygg – kirker og andre kirkelige bygg



		46

		Byggeprosjekter/nybygg, kirke, menighetshus, prestebolig



		56

		Byggeprosjekter/nyanlegg, kirkegård og krematorium



		125

		Bygnings- og inventarforsikring



		564

		Bygningsmessig utstyr og inventar i nybygg på kirkegård



		464

		Bygningsmessig utstyr og inventar i nye kirkebygg



		523

		Bårerom i gravkapell



		543

		Bårerom i krematorium



		533

		Bårerom på kirkegård



		418

		Bårerom, kjølerom i kirken



		121

		Delegasjon av fullmakter



		120

		Delegasjonsreglement



		002

		Den norske kirke, organisasjon og oppbygging



		134

		Desisjon



		221

		Diakon - personalmappe



		34

		Diakoni



		340

		Diakoniplan



		340

		Diakoniutvalg



		462

		Disponering av eiendom – for kirkelig bruk



		562

		Disponering av eiendom for kirkegård og krematorium



		465

		Disponering av lokale – romfordeling – romdisponering



		411 

		Drift – kirke – mapper ordnes alfabetisk etter navn på bygg 



		451 

		Drift – prestebolig – mapper ordnes alfabetisk etter navn på bygg.



		520 

		Drift og vedlikeholdsplan - gravkapell



		510 

		Drift- og vedlikeholdsplan – kirkegård



		530 

		Drift- og vedlikeholdsplan driftsbygning på kirkegård



		540 

		Drift- og vedlikeholdsplan for krematorium



		53

		Driftsbygning - kirkegård



		531 

		Driftsbygning– inventar, utstyr, vedlikehold og drift (mapper ordnes alfabetisk)



		551

		Dødsmelding til kirkevergen – også legeattest ved dødsfall



		012

		Døvemenigheter – se menighetsråd og kirkelig fellesråd



		321

		Dåp 



		327

		Dåp, konfirmasjon, vigsel, gravferd - kirkebokføring



		331.1

		Dåpsopplæringsplan



		331

		Dåpsplan – plan for dåpsopplæring



		331

		Dåpsundervisning



		331.2

		Dåpsundervisning



		053

		EDB maskinvare, Pc



		053

		EDB programvare



		006

		Effektivisering



		273

		Egenutvikling



		244

		Eget skyssmiddel – bruk av



		03

		Eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler - egenforvaltning



		462

		Eiendomserverv



		010

		Ekspedisjonstider



		274

		Eksterne kurs og opplæring



		008

		Eksterne utredninger og høringsuttalelser f.eks. fra departement 



		008

		Eksterne utredninger og høringsuttalelser fra arbeidsgiverorganisasjon



		322

		Ekteskapsinngåelse



		343

		Eldrearbeid



		216

		Engasjementstillinger



		225

		Erkjentlighetsgaver



		155

		Erstatninger



		15

		Erstatninger, refusjoner tilskott



		462

		Erverv av eiendom - kirke



		562

		Erverv av eiendom for kirkegård og krematorium



		519

		Ervervsmessig drift på kirkegård



		393

		Etiske retningslinjer



		273

		Etter- og videreutdanning



		132

		Ettersyn



		014 

		Fagforeninger



		272

		Faglig veiledning



		342

		Familiediakoni



		315

		Familiegudstjeneste



		002/012

		Faste administrative organer, råd, utvalg, komiteer, nemnder, verneombud (Valgregler 002.0, Valg 002.1-3, Møteinnkallinger og møtereferater 012)



		016

		Fellesorganer med andre institusjoner, eksterne organer, prosjekter, utvalg



		110/112

		Fellesrådets handlingsplan



		252

		Ferie



		515

		Feste av grav



		154

		Festeavgift



		000 

		Flagging og flaggregler



		251

		Fleksitid



		553

		Flytting av kister og urner



		242

		Flytting og beordring – godtgjøring



		011

		Folkeregisteret



		16

		Fond, legater, lån, garantier



		06

		Forbruksvarer og rekvisita



		365

		Foreningsvirksomhet



		012.3

		Forhandlingsutvalg – møteinnkallinger og møtereferater



		002.34

		Forhandlingsutvalg – valg



		125

		Forsikringer



		125

		Forsikringsordninger



		401.1

		Forskrifter – kirke



		501.1

		Forskrifter – kirkegård



		234

		Forskudd på lønn



		000 

		Forvaltningslov



		214

		Fravær – regler (søknader i personalmappe)



		016 

		FRISAM – frivillighetssentral



		227

		Frivillige medarbeidere - personalmapper



		217

		Frivillige verv, frivillige medarbeidere



		016

		Frivillighetssentral



		510

		Frø - kirkegård



		121

		Fullmakter - økonomi



		003

		Fylkeskommunen



		001

		Fylkesmannen



		164

		Garantier



		125

		Garantiforsikring



		157

		Gaveinntekter



		308.0

		Generelt



		331.0

		Generelt om dåpsopplæring



		060.0

		Generelt om miljø



		157

		Givertjeneste



		513

		Gjenbruk av graver



		045

		Gjenvinning og sortering



		510

		Gjødsel - kirkegård



		511

		Gravemaskiner



		000 

		Gravferdslov



		55

		Gravferdsvirksomhet



		52

		Gravkapell



		521 

		Gravkapell - inventar, utstyr, drift og vedlikehold(mapper ordnes alfabetisk)



		516

		Gravlegatordning



		551

		Gravlegging - kirkegård



		514

		Gravminner



		554

		Gravregister



		002.5

		Grenser



		060.2

		Grønn menighet



		312

		Gudstjenesteordning, liturgier



		311

		Gudstjenesteplan



		31

		Gudstjenester



		310

		Gudstjenesteutvalg



		110/112

		Handlingsplan



		225

		Hederstegn



		016

		Helseinstitusjoner, sykehjem, aldershjem



		254

		Helsetjeneste



		254

		HMS



		393

		Homofile spørsmål



		233

		Honorarer for ansatte



		233

		Honorarer for tillitsvalgte



		204

		Hovedavtale



		231.1

		Hovedtariffavtaler



		016 

		Humanitære organisasjoner



		445

		Husregler – andre bygninger



		415 

		Husregler - kirker



		425

		Husregler – menighetshus/bedehus



		331

		Hverdagsskole



		314

		Høymesse, saker fra biskopen og menighetsrådets avgjørelse



		016 

		Idrettsorganisasjoner



		046 

		Informasjon til presse og kringkasting



		046

		Informasjonsvirksomhet



		000

		Inhabilitet



		502

		Innbruddssikring – kirkegård



		402

		Innbruddssikring kirker



		511 

		Innhegning



		124

		Innkjøpsavtaler KNIF



		410

		Innleie av lokaler - kirke



		327

		Innmelding i kirken



		221

		Institusjonsprest



		211

		Instrukser for den enkelte stilling



		000

		Instrukser og bestemmelser - generelt



		444

		Instrumenter – andre bygninger



		424

		Instrumenter – menighetshus/bedehus



		414

		Instrumenter i kirken



		273

		Intern opplæring





		02

		Intern planlegging



		07

		Internasjonalt samarbeid



		091

		Interne administrasjonsspørsmål



		254

		Internkontroll



		272

		Introduksjon av nyansatte



		411 

		Inventar og utstyr – kirke



		051

		Inventar, egen administrasjon



		05

		Inventar, utstyr og transportmidler



		113

		Investeringsbudsjett



		221

		Kantor



		221

		Kapellan



		113

		Kapitalbudsjett



		161

		Kapitalfond



		513

		Kartmateriale



		132

		Kasserapporter 



		004

		Katastrofeberedskap



		221

		Kateket



		411 

		Kirke - inventar og utstyr, vedlikehold og drift (mapper ordnes alfabetisk)



		365 

		Kirkeakademi



		308

		Kirkeavis



		327

		Kirkebokføring – (attester i ringperm)



		001

		Kirkedepartementet



		166

		Kirkefond



		365 

		Kirkeforening



		511

		Kirkegård - drift og vedlikehold, utstyr, innhegning, planteplan (mapper ordnet alfabetisk)



		51

		Kirkegårder



		513

		Kirkegårdskart



		001

		Kirkegårdskonsulenten



		057.4

		Kirkegårdsutstyr, arbeidsmateriell



		001

		Kirkekonsulenten



		012.3

		Kirkelig administrasjonsutvalg – møteinnkallinger og møtereferater



		002.33

		Kirkelig Administrasjonsutvalg – valg



		012.2

		Kirkelig fellesråd – møteinnkallinger og møtereferater



		002.32

		Kirkelig fellesråd – valg



		002.5

		Kirkelig inndeling i sokn, prestegjeld, prosti og bispedømme



		33

		Kirkelig undervisning



		000 

		Kirkelov



		35

		Kirkemusikk



		350

		Kirkemusikkplan



		350

		Kirkemusikkutvalg



		002.6

		Kirkemøtet – møteinnkallinger og møtereferater



		002.1

		Kirkemøtet - valg



		014

		Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon





		01

		Kirkens oppbygging og administrative organer.



		317

		Kirkeoffer 



		414 

		Kirkeorgel



		41

		Kirker



		002.1

		Kirkerådet – valg



		413

		Kirketekstiler



		221

		Kirketjener



		523

		Kjølerom i gravkapell



		543

		Kjølerom i krematorium



		533

		Kjølerom på kirkegård



		562

		Kjøp av eiendom - kirkegård



		462

		Kjøp av eiendom - kirke



		241

		Kjøregodtgjørelse (reiseregninger i personalmappe eller ringperm)



		221

		Klokker



		317

		Kollekter 



		110

		Kommunal tjenesteyting



		003

		Kommunen



		003

		Kommunen - generelt



		110

		Kommunens økonomiplan og ansvar etter KL§ 15



		022

		Kommuneplan



		273

		Konferanser



		332

		Konfirmantjubileum



		332

		Konfirmantundervisning



		332

		Konfirmasjonsplan – plan for konfirmasjonstiden



		001 

		Kongehus, Stortinget og statsforvaltningen, organisasjon og administrasjon



		273

		Kongresser



		354

		Konserter



		040

		Konsulenttjenester - kontor 



		100

		Kontoplan - budsjett



		221

		Kontorpersonale



		062

		Kontorrekvisita



		052

		Kontorteknisk utstyr



		215

		Kontrakter med musikere



		415

		Kontrakter ved utleie av kirke



		005

		Kontrollordninger – generelle



		132

		Kontrolltiltak - økonomi



		041 

		Kopiering, hustrykkeri



		041 

		Kopieringsavtale – KOPINOR



		35

		Kor og korvirksomhet



		545

		Kremasjonsovn



		54

		Krematorium



		541

		Krematorium – Inventar, utstyr, drift og vedlikehold



		124

		Kristen Norges Innkjøpsfellesskap - KNIF



		016 

		Kristne organisasjoner



		405

		Kulturminnevern



		016 

		Kulturorganisasjoner



		211

		Kunngjøring av ledig stilling



		423

		Kunst – menighetshus/bedehus



		443

		Kunst og utsmykning – andre bygninger



		522

		Kunstnerisk utsmykning – gravkapell



		413 

		Kunstnerisk utsmykning – kirker



		542

		Kunstnerisk utsmykning – krematorium



		273

		Kurs



		133

		Kvartalsrapporter



		111

		Langtidsbudsjett



		221

		Lederstillinger



		162

		Legater, stiftelser



		551

		Legeattest ved dødsfall – gravlegging (Settes eventuelt i ringperm)



		057

		Leie – leasing av biler og maskiner



		052

		Leie – leasing av kontormaskiner (kirkegård se 511)



		455

		Leieforhold, leieboers ansvarsforhold - presteboliger



		217

		Leke gudstjenesteledere 



		217

		Leke nattverdmedarbeidere



		000

		Likestilling



		413 

		Liturgisk utstyr



		371

		Livssynssamfunn



		231.4

		Lokale lønnsforhandlinger



		012.0

		Lokale organ, sammensetning og valgregler





		002.3

		Lokale organ, valg



		420

		Lokaler innviet til kirkelig bruk



		000 

		Lov om helligdager og helligdagsfred



		000 

		Lov om opplysningsvesenets fond



		203

		Lov om tjeneste og tjenestetvister



		401.0 

		Lover – kirke (Kirkeloven 000)



		501.0

		Lover – kirkegård (Gravferdsloven 000)



		201

		Lover og regler om tjenestemenn, ansatte, lærlinger m.v.



		202

		Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø



		045

		Lys og varme – (kontrakter og innkjøpsavtaler 124)



		23

		Lønn



		23

		Lønn og pensjon



		231

		Lønnsregulativ



		163

		Lån og opptak av lån



		511

		Maskiner, småmaskiner, gressklippere, snøfresere m.v. (kirkegård)



		272

		Medarbeidersamtaler



		011.3

		Medlemsregister for Den norske kirke



		002.6

		Mellomkirkelig råd – valg



		335

		Menighetsbarnehage



		331.4

		Menighetsbarnehage



		308

		Menighetsblad, kirkeavis



		421 

		Menighetshus inventar og utstyr, vedlikehold og drift (mapper ordnes alfabetisk)



		42

		Menighetshus/bedehus – lokaler innviet til kirkelig bruk



		012.1

		Menighetsmøte – møteinnkallinger og møtereferater



		365 

		Menighetspleie



		012.1

		Menighetsråd – møteinnkallinger og møtereferater



		002.3

		Menighetsråd – valglister det enkelte menighetsråd



		002.0

		Menighetsråd - valgregler



		110

		Menighetsrådets handlingsplan



		221

		Menighetssekretær



		060.3

		Miljøfyrtårn



		060.1

		Miljøplaner – miljøsertifikat



		512 

		Minnesmerker - kirkegård



		362

		Misjon



		233

		Møtegodtgjøring



		000 

		Målbruk



		460

		Nabovarsel (legges på det enkelte bygg/eiendom)



		041.1

		Nasjonalbiblioteket - avlevering



		316

		Nattverdforvaltning, (nattverdmedhjelpere – leke se 217)



		56

		Nyanlegg - kirkegård



		46

		Nybygg – kirker og andre bygg



		317

		Nødhjelpsarbeid – offer, innsamlinger



		446

		Nøkkelsystem – andre bygninger



		526

		Nøkkelsystem – gravkapell



		416

		Nøkkelsystem – kirker



		426

		Nøkkelsystem – menighetshus/bedehus



		456

		Nøkkelsystem – presteboliger



		546

		Nøkkelsystem i krematorium



		536

		Nøkkelsystem, driftsbygning på kirkegård



		000 

		Offentlighetsloven



		317

		Offer og kollekter.



		317

		Offersøknader



		463 

		Ombygging – andre bygninger



		563 

		Ombygging av kirkegård



		411

		Ombygging av kirke



		563 

		Ombygging av krematorium



		513

		Omlegging av gravfelt



		220

		Omplassering



		563 

		Omregulering av kirkegård



		021

		Opplysningvesenets fond



		277

		Opplæring av tillitsvalgte



		222

		Opprykk



		213

		Oppsigelse



		226

		Ordensstraff



		315

		Ordinasjonsgudstjenester



		011.2

		Organisasjonskart og struktur



		011.1

		Organisasjonsmessig oppbygging



		010

		Organisasjonsnummer



		221

		Organist



		524

		Orgel – instrumenter – gravkapell



		414

		Orgel i kirke



		544

		Orgel, instrumenter i krematorium



		122

		Overføring av bevilgning fra forrige år



		232

		Overtidsgodtgjøring 



		235

		Pensjon og trygd



		214

		Permisjon – regler (søknader i personalmappe)



		22

		Personale



		221

		Personalmapper



		271

		Personalpolitikk, personalpolitiske retningslinjer



		27

		Personalpolitikk, utvikling, opplæring



		208

		Personalstatistikk



		125

		Personforsikringer



		000 

		Personregisterlova



		414 

		Piano – Flygel i kirke



		366

		Pilgrimsarbeid



		022

		Plan for den kirkelige virksomhet i kommunen – fellesrådets plan KL § 14



		023

		Plan for den kristelige virksomhet i soknet – menighetsrådets plan KL § 9



		020

		Planarbeid - Bispedømmet



		340

		Planarbeid - diakoni



		330

		Planarbeid - dåpsopplæring



		020

		Planarbeid - Kirkedepartementet



		350

		Planarbeid - kirkemusikk



		020

		Planarbeid - Kirkemøtet



		023

		Planarbeid soknet



		308.3

		Plan for utgivelser og tema



		510

		Plantedekke, einer m.v. - kirkegård



		511 

		Planteplan - kirkegård



		510

		Planter, gjødsel, frø, einer, granbar m.m. - kirkegård



		171

		Plassering av midler, bank – post



		018

		Politiet



		042

		Post- og budtjeneste



		451 

		Prestebolig - Drift og vedlikehold



		45

		Presteboliger



		002

		Prestegjeldsgrenser, prostigrenser, bispedømmegrenser



		302

		Prestesamling i prostiet



		324 

		Prestetjeneste



		552

		Privat gravsted



		216

		Prosjektstillinger



		221

		Prost



		302

		Prosten - prostebesøk



		002

		Prostigrenser



		012

		Prostimøte – møteinnkallinger og møtereferater



		002.3

		Prostimøte – valg



		020

		Prostiplaner



		002.2

		Prostiråd - valg



		002.0

		Prostiråd - valgregler



		302

		Prostisamling med biskopen



		302

		Prostisamling ved prosten



		225

		Påskjønnelser



		026

		Rapportering



		006

		Rasjonalisering



		308.2 


		Redaksjon



		152

		Refusjoner



		401

		Regelverk - kirker



		002.8

		Regionale organ -– møteinnkallinger og møtereferater



		002.7

		Regionale organ, valg og sammensetning



		554

		Registerføring – kirkegård



		001

		Regjeringen



		020

		Regjeringens langtidsprogram



		13

		Regnskap og revisjon



		130

		Regnskapsordninger



		131 

		Regnskapssaker



		410

		Reguleringsplaner - kirker



		420

		Reguleringsplaner - menighetshus



		030

		Reguleringsplaner – eiendommer egenforvaltning



		510

		Reguleringsplaner - kirkegårder



		450

		Reguleringsplaner - presteboliger



		24

		Reiser, flytting, beordring m.v.



		241

		Reiseregulativ



		371

		Religioner 



		411

		Renhold - kirker



		221

		Renholder



		067

		Renholdsmidler, sanitærmidler



		210

		Retrettstillinger



		134

		Revisjon



		001

		Riksantikvaren



		041

		Riksarkivaren



		344

		Rusmiddelarbeid



		000 

		Saksbehandlingsregler



		313

		Salmebøker



		071

		Samarbeid og vennskapsforbindelser internasjonalt



		393

		Samfunnsspørsmål



		355

		Sangtjeneste



		273

		Seminarer



		002.1

		Sentrale organ, valg og sammensetning (møteinnkallinger og protokoller 002.6 – 002.8)



		514

		Sikring av gravminner, enkeltsaker



		503

		Sikring av gravminner, generelle bestemmelser



		402 

		Sikringstiltak herunder innbruddssikring



		216

		Sivilarbeider



		324 

		Sjelesorg



		315

		Skolegudstjeneste



		334

		Skolesamarbeid



		241

		Skyssgodtgjøring (Reiseregning i personalmappe eller ringperm)



		324 

		Soknebud



		002

		Soknegrenser



		221

		Sokneprest



		393

		Sosialetikk



		361 

		Speidere



		545

		Spesialutstyr – kirkegård



		552

		Spredning av aske



		011.4

		Statistikk



		110

		Statsbudsjettet for Den norske kirke



		232

		Stedfortredergodtgjøring



		21

		Stillinger



		211

		Stillingsbeskrivelser



		275

		Stipend



		001

		Stortinget



		257

		Streik - konflikt



		333

		Studiegruppe, bibelgruppe m.v.



		275

		Studiereiser



		226

		Suspensjon



		343

		Sykebesøk – diakonen/diakonien



		324 

		Sykebesøk – presten



		016

		Sykehjem



		345

		Sykehjem – egen institusjon



		231.2

		Særavtaler (lønn)



		315

		Særlige gudstjenester



		232

		Særlige tillegg og godtgjøringer



		415

		Søknad om leie av kirke



		211

		Søknad på ledig stilling



		331

		Søndagsskole



		331.3

		Søndagsskole



		231

		Tariffavtaler



		045

		Tekniske tjenester



		245

		Telefongodtgjøring



		043

		Teletjenester



		153

		Tildeling av bevilgning 



		212

		Tilsetting – egen mappe for hver tilsettingssak



		153

		Tilskudd og tilskuddsordninger



		510

		Tilsyn kirkegård



		450

		Tilsyn med prestegård/prestebolig



		226

		Tiltale



		224

		Tjenesteattest



		061

		Tjenestedrakt



		014

		Tjenestemannsorganisasjoner, samarbeidsutvalg



		211

		Tjenesteordninger



		554

		Tjenester – kirkegård



		04

		Tjenester – kontor



		241

		Tjenestereiser (Reiseregning i personalmappe eller ringperm)



		257

		Tjenestetvister



		057

		Transportmidler



		331.5

		Trosopplæringsreformen



		161

		Ubundne fond, disposisjonsfond



		125

		Ulykkesforsikring, gruppelivsforsikring, yrkesskadeforsikring



		330

		Undervisningsplan



		330

		Undervisningsutvalg



		341

		Ungdomsdiakoni



		352

		Ungdomskor



		550

		Urneforsendelse



		234 

		Utbetalingsregler og fradrag i lønn



		460 

		Utbyggingsplaner – kirke



		560 

		Utbyggingsplaner – kirkegård



		016

		Utdanningsinstitusjoner



		445

		Utleie – andre bygninger (betalingssatser 154)



		415 

		Utleie – kirker (betalingssatser 154)



		425

		Utleie – menighetshus/bedehus (betalingssatser 154)



		415

		Utleiekontrakter - kirker



		445

		Utleiereglement – andre bygninger



		415 

		Utleiereglement - kirker



		425

		Utleiereglement – menighetshus/bedehus



		327

		Utmelding



		512 

		Utsmykning – kirkegårder



		423

		Utsmykning – menighetshus/bedehus



		511 

		Utstyr – kirkegård



		411

		Utstyr - kirker



		05

		Utstyr - kontor



		224

		Uttalelser om personell og stillinger



		360 

		Utvalg (Se også 310,320,330,340,350) Kirkelig virksomhet



		275

		Utveksling



		254

		Vaksinasjon



		002.0

		Valg – kunngjøring av valg



		002.1

		Valg – sentrale organ



		002.0

		Valgregler



		002.0

		Valgregler ved kirkelige valg



		045

		Vann og avløp



		411 

		Vedlikehold – kirke



		511 

		Vedlikehold – kirkegård



		451 

		Vedlikehold - presteboliger



		410 

		Vedlikeholdsplaner, kirker



		440 

		Vedlikeholdsplaner – andre bygninger



		420 

		Vedlikeholdsplaner – menighetshus



		450 

		Vedlikeholdsplaner – presteboliger



		501.2

		Vedtekter - kirkegård



		367

		Veikirker



		255

		Velferdstiltak



		071

		Vennskapsforbindelser - internasjonalt



		012.4

		Verneombud – oppnevning av verneombud



		061

		Verneutstyr



		322

		Vigsel - ekteskap



		410

		Vigsling av kirke



		510

		Vigsling av kirkegård



		221

		Vigsling av tilsatt – (på den enkeltes mappe)



		353

		Voksne kor



		131

		Økonomikontroll, månedsutskrifter



		111 

		Økonomiplan



		121

		Økonomireglement



		308.1

		Økonomisaker menighetsblad



		37

		Økumenikk



		371

		Økumenisk arbeid



		367

		Åpen kirke



		112

		Årsbudsjett



		046

		Årsmelding og generelle rapporter



		133

		Årsregnskap
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