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Kirkemøtet 2020 - program og saksliste 
  

Sammendrag 
Kirkemøtet 2020 avholdes i perioden 22. – 27. april 2020 på Scandic Nidelven i Trondheim. 
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 meldt 17 saker til møtet, hvorav 12 skal behandles i de ordinære komiteene. I tillegg 
skal Kirkemøtet drøfte KM 14/20 Kirke 2030 – oppspill til ny strategiplan 2021-2025 i alle 
komiteene. 
 
På grunn av togtider foreslås møtet å starte med gudstjeneste onsdag 22.april kl 16.00 og 
avsluttes mandag 27. april kl 14.30. 
 
 
 

Forslag til vedtak 
1. Kirkerådet vedtar følgende foreløpige saksliste for Kirkemøtet 2020: 

KM 01/20 Godkjenning av innkalling og saksliste   
KM 02/20 Kontrollutvalgets rapport om Kirkerådets oppfølging av Kirkemøtets 
vedtak   
KM 03/20 Valg og oppnevninger  
KM 04/20 Orienteringssaker   
KM 05/20 Regler Mellomkirkelig råd  
KM 06/20 Plan for diakoni i Den norske kirke  
KM 07/20 Konfirmasjonstidens gudstjenester  
KM 08/20 Melding om kontrollutvalgets arbeid   
KM 09/20 Kirkemøtets fordeling av midler 2021 og orientering om budsjett for 
2020  
KM 10/20 Kristne migranter 
KM 11/20 Fjernmøter i bispedømmerådene – videre oppfølging mv. 
KM 12/20 Frivillighet 
KM 13/20 Ungdomsdemokrati i Den norske kirke 
KM 14/20 Kirke 2030 – oppspill til ny strategiplan 2021-2025 
KM 15/20 Pensjonsleverandør fra 2021 
KM 16/20 Endringer i Regler for Den norske kirkes kontrollutvalg 
KM 17/20 Komitémøter i Kirkemøtet (Kirkemøtets forretningsorden) 
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2. Kirkerådet vedtar det foreliggende forslag til fordeling av sakene KM 5/20 – 17/20 på 
de seks ordinære komiteene i Kirkemøtet. Sak KM 14/20 behandles på en egen måte 
alle komiteer og innspillene tas med inn i arbeidet med strategiplan for 2021- 2025. 
 

3. Det arbeides videre med planlegging av Kirkemøtet 2020 ut fra de føringer som gis i 
møtet.  

 
 

Saksorientering 
 

Saksliste 
Kirkerådet vedtok en foreløpig saksliste i sitt septembermøte (KR 56/19). Det foreslås noen 
endringer i sakslisten. 
Saken Evaluering av Samarbeid og misjon (SSM) som var satt opp på sakslisten må utsettes 
til Kirkemøtet 2021. Dette fordi evalueringsrapporten er forsinket i forhold til opprinnelig 
plan. 
 
Det er kommet to nye saker: 
KM 16/20 Endringer i Regler for Den norske kirkes kontrollutvalg.  
 Det er nå ansatt internrevisor i Kirkerådet. Det foreslås derfor mindre endringer i 
regler for kontrollutvalget for å tilpasse reglene. Saken kommer til Kirkerådet i januar etter 
at kontrollutvalget har drøftet saken i desember. 
 
KR 17/20 Komitémøter i Kirkemøtet (Kirkemøtets forretningsorden).  
  Kirkemøtet 2019 vedtok å be Kirkerådet utrede spørsmålet om en eventuell endring 
fra lukkede til åpne komitémøter, jf. Kirkemøtets forretningsorden (forr.ord) § 5-4 første 
ledd (KM 15/19). Saken fremmes i dette møtet. 

Fordeling av saker på Kirkemøtets komiteer 
Kirkemøtets medlemmer fordeles på seks komiteer for hele 4-års perioden. Frist for å ønske 
komité for det nye kirkemøtet er 12. februar (forr.ord § 5-2). Forslag til komitefordeling og 
leder/nestleder av komiteene kommer til Kirkerådets møte i mars. 
 
KM 14/20 Kirke 2030 – oppspill til ny strategiplan 2021-2025, vil ikke få ordinær 
behandling i Kirkemøtet. I forbindelse med fornyelse av visjonsdokumentet på KM i 2018 
ble det bestemt at planen skal opp til behandling i andre møtet i hver valgperiode. Saken vil 
på dette møtet behandles i alle komiteene, men vil ikke få sluttbehandling i plenum. 
Innspillene tas med i forberedelse av sak om ny strategiplan for perioden 22021-2025 til 
Kirkemøtet 2021. 
 
Det er en målsetting å fordele de 12 andre behandlingssakene så jevnt som mulig slik at 
belastningen blir mest mulig lik i komiteene, temamessig tilhørighet samt tilgang på 
sekretærhjelp til komiteene.  
 
Komité A: Gudstjenesteliv og evangelisering 
KM 07/20 Konfirmasjonstidens gudstjenester  
 
Komité B: Undervisning, diakoni, samfunnsspørsmål 
KM 06/20 Plan for diakoni i Den norske kirke  
KM 12/20 Frivillighet   
 
 
Komité C: Økonomi og Kirkeordning 
KM 08/20 Melding om kontrollutvalgets arbeid 
KM 09/20 Kirkemøtes fordeling av midler 2021 og orientering om budsjett for 2020  
KR 16/20 Endring i reglene for Den norske kirkes Kontrollutvalg 
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Komité D: Kirkeordning 
KM 13/20 Ungdomsdemokrati i Den norske kirke 
KR 05/20 Regler Mellomkirkelig råd 
 
Komité E: Personal, arbeidsgiverspørsmål, utdanning 
KM 11/20 Fjernmøter for kirkelige råd 
KM 15/20 Pensjonsleverandør fra 2021  
 
Komité F: Informasjon, urfolk, internasjonale og økumeniske spørsmål 
KR 10/20 Kristne migranter 
KM 17/20 Komitémøter i Kirkemøtet (Kirkemøtets forretningsorden)  

Valg 
 
Dirigentskap 
Kirkerådet fremmer forslag til dirigentskap. Det skal velges tre medlemmer med 
personlige varamedlemmer (forr.ord § 3-2). Begge kjønn skal være representert. Det 
vil fremmes forslag til navn på dirigentskap til møtet i mars. 
 
Tellekorps 
Det skal oppnevnes et tellekorps bestående av 5 fra sekretariatet (forr.ord § 3-4): 
Det vil fremmes forslag på navn på tellekorps til møtet i mars. 
 
Kontrollutvalget 
Det vil bli fremmet navn på kandidater på Kirkerådets møte i mars etter at 
nominasjonskomiteen har fremmet sin liste til valg av Kirkeråd. 
Regler for Den norske kirkes kontrollutvalg §1 tredje ledd sier: «Kontrollutvalget 
skal ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Kirkemøtet velger leder 
og nestleder, samt deres varamedlemmer, blant Kirkemøtets medlemmer».  
 
Klagenemnda 
Det vil bli fremmet forslag på kandidater til Kirkerådets møte i januar.  
 
Regler for Den norske kirkes klagenemnd §1 tredje og fjerde ledd sier: 
«Klagenemnda skal ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Blant 
medlemmene skal det være minst to av hvert kjønn og tilsvarende for 
varamedlemmene. 
 
Klagenemnda består av følgende medlemmer: 
-En leder som er eller har vært dommer i de alminnelige domstoler eller 
Arbeidsretten 
- Ett medlem som har juridisk eksamen eller mastergrad i rettsvitenskap 
- Ett medlem som har teologisk doktorgrad 
- Ett medlem som er prest og har særlig kompetanse i kirkerett 
- Ett øvrig medlem 
--- 
Utelukket fra å bli valgt inn i Klagenemnda er biskoper, medlemmer av Kirkerådet 
og øvrige sentralkirkelige råd, ansatte i den sentralkirkelige administrasjon samt 
ansatte i bispedømmeadministrasjonene. 
 

Øvrig program under Kirkemøtet 
 
Åpningsdagen 
Åpningsdagen planlegges som drøftet på KR-møtet i september med åpningsgudstjeneste kl 
16.00 i Nidarosdomen. Denne vil bære preg av påsketiden og gjenkjennelighet. 
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Åpningsmøtet blir på hotellet kl 18.00. Åpningsmøtet kommer til å ha en hovedoverskrift 
som vil ta opp i seg folkekirkens relevans i årene som kommer, knyttet opp mot blant annet 
KM-sakene om diakoni, frivillighet og kristne migranter. De tre sakene har en fellesnevner – 
hvordan kirken møter folk i deres liv og hverdag, og dette vil være en rød tråd gjennom 
møtet. 
Det blir tale av Kirkerådets leder og hilsen ved statsråd og fungerende preses. Programmet 
vil være en mix av taler, video, samtale og kulturinnslag. Møtet vil ledes av Magne Vik 
Bjørkøy, kultur- og kommunikasjonsrådgiver i Nidaros.  
 
Dagen avsluttes med middag for Kirkemøtets medlemmer og gjester kl 20.00.  
 
Søndagen 
På gudstjenesten søndag vil det være vigsling av ny preses i bispemøtet. Ettermiddag og 
kveld er satt av til drøfting av KM 14/20 Kirke 2030 – oppspill til ny strategiplan 2021-2025. 
 
Andakts- og gudstjenesteliv 
Morgen- og aftenbønn holdes, slik som vi har gjort de siste årene, enten i plenum eller i 
komité, avhengig av hvor kirkemøtemedlemmene er samlet.  
Det foreslås at det på dette Kirkemøtet ikke er utsendingsgudstjeneste i Bakke kirke mandag 
morgen. Det har vært en tradisjon fra 2015. Det foreslås at det i stedet går tilbake til en kort 
utsendelsesliturgi ved fungerende preses ved avslutningen av møtet. Dette gir bedre tid til 
saksbehandling siste dag.  
 
Generaldebatt 
Det settes av tid til konstituering, generaldebatt og nødvendige valg torsdag morgen.  
 
Ramme for møtet 
De ytre rammene for møtet er lagt opp etter togtider mellom Østlandet og Trondheim. Ved å 
starte kl 16. 00 har medlemmene av Kirkemøtet rimelig tid til å sjekke inn på hotellet før 
gudstjenesten. Ved å slutte kl 14.30 er det også tid til å nå ettermiddagstoget sørover.  

 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Kirkemøtet er ressurskrevende; forberedelse, planlegging, saksbehandling og gjennomføring 
involverer store deler av sekretariatet. Det er i sak KR 68/19 satt av en budsjettramme for 
Kirkemøtet 2020 på kr 4.685.000 for gjennomføring av møtet.  
 
 
 
 
 
 


