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Saker til Kirkemøtet 2020 
  

 

Sammendrag 
Kirkemøtet 2020 avholdes i perioden 22. – 27.april på Scandic Nidelven i Trondheim. Det er 
meldt inn 17 saker til møtet, hvorav 12 skal behandles i de ordinære komiteene. Bispemøtet 
har allerede arbeidet med noen av sakene, og det er også saker der Bispemøtet har hatt et 
spesielt engasjement.  
 
Det er seks komiteer der Kirkemøtets medlemmer skal fordeles, og Bispemøtet må komme 
fram til en fordeling av biskopene i de ulike komiteene. Fordelingen gjelder for hele 
valgperioden.  
 
Biskopene har pleid å være samlet to ganger i løpet av Kirkemøtet. Tidspunkt for dette bør 
bestemmes nå. 
 

 

Forslag til vedtak 
Samtalen tas til orientering. Det ble fastsatt en fordeling av biskopene på komiteene, og 
denne oversendes Kirkerådet. Det innkalles til bispemøte … og … under Kirkemøtet, begge 
dager 13:00 – 15:00. 
 
 
 
 

Saksorientering 
 

Bakgrunn 
Kirkemøtet 2020 avholdes i perioden 22. – 27.april 2020 på Scandic Nidelven i Trondheim. 
Kirkerådet behandlet på sitt møte 5. - 6.desember program og saksliste til møtet (KR 73/19). 
Det er meldt 17 saker til møtet, hvorav 12 skal behandles i de ordinære komiteene: 
 

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) 

 
Saker Bispemøtet allerede har arbeidet med er Regler for Mellomkirkelig råd (KM 05/20) og 
Konfirmasjonstidens gudstjenester (KM 07/20), i tillegg til at revidert plan for diakoni (KM 
06/20) blir behandlet på dette møtet. Bispemøtet har også hatt et engasjement for kristne 
migranter (KM 10/20), og det vil også være naturlig med oppmerksomhet på sakene KM 
12/20 Frivillighet og KM 13/20 Ungdomsdemokrati i Den norske kirke. Sak KM 14/20 Kirke 
2030 – oppspill til ny strategiplan 2021-2025 skal behandles i alle komiteer, men får ikke 
sluttbehandling i plenum. Innspillene fra komiteene skal tas med i forberedelsene av sak om 
ny strategiplan til Kirkemøtet 2021.  
 
Fordeling i komiteer 
Det er seks komiteer der Kirkemøtets medlemmer fordeles for hele 4-årsperioden. Så også 
biskopene, og det foreslås følgende komitéfordeling:  
 
A: Gudstjenesteliv og evangelisering:  
 
B: Undervisning, diakoni, samfunnsspørsmål: 
  
C: Økonomi og kirkeordning: 
 
D: Kirkeordning:  
 
E: Personal, arbeidsgiverspørsmål, utdanning: 
 
F: Informasjon, urfolk, internasjonale og økumeniske spørsmål:  
 
 
Biskopene har pleid å være samlet til møte to ganger i løpet av Kirkemøtet. Det foreslås 
derfor bispemøte … og …, begge dager under lunsjpausen 13.00 – 15.00.  

 
 
 
 
 
 
 


	Referanser:
	Sammendrag
	Saksorientering


