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Kirkemøtet 2013 - saksliste, valg og 
oppnevninger 

Sammendrag  

Kirkemøtet 2013 avholdes i Kristiansand i perioden 11.-16.april.  Kirkerådet skal i 

henhold til Kirkemøtets forretningsorden (§ 2-3) forberede og tilrettelegge saker som skal 

behandles. Det legges frem forslag om 9 saker til behandling, hvorav 7 går til ordinær 

komitebehandling. 

 

Forslag til vedtak  

 
1. Kirkerådet vedtar følgende saksliste for Kirkemøtet 2012: 

 

KM 01/13 Innstilling fra protokollkomiteen 

KM 02/13 Valg og oppnevninger  

1. Valg av dirigentskap for møtet 

2. Valg av tellekorps 

3. Supplerende fordeling av medlemmer på Kirkemøtets komiteer 

4. Valg av komitéledere for møtet 

KM 03/13 Orienteringssaker 

KM 04/13 Forslag til endringer i kirkeloven  

KM 05/13 Kirkeordning etter 2013 

KM 06/13 Kyrkje 18 - 30 

KM 07/13 Velsignelse av hus og hjem 

KM 08/13 Skråstola for diakoner 

KM 09/13 Økumeniske generalforsamlinger 2013 

KM 10/13 Valgordninger for de kirkelige valg 

 

2. Kirkerådet ber sekretariatet arbeide videre med planleggingen av Kirkemøtet 2013 ut 

fra de føringer som kom i møtet. 

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 

KR 49/12 
Oslo, 6.-7. desember 2012 
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Saksorientering  

Bakgrunn 

Kirkerådet behandlet i sitt møte 27.-28.september 2012 program og foreløpig saksliste for 

Kirkemøtet 2013. Rådet fattet følgende vedtak: 

1. Kirkerådet vedtar følgende foreløpige saksliste for Kirkemøtet 2012: 

 

KM 01/13 Innstilling fra protokollkomiteen 

KM 02/13 Valg og oppnevninger  

1. Valg av dirigentskap for møtet 

2. Valg av tellekorps 

3. Supplerende fordeling av medlemmer på Kirkemøtets komiteer 

4. Valg av komitéledere for møtet 

KM 03/13 Orienteringssaker 

KM 04/13 Forslag til endringer i kirkeloven og valgordninger for de kirkelige valg 

KM 05/13 Kirkeordning etter 2013 

KM 06/13 Kyrkje 18 - 30 

KM 07/13 Velsignelse av hus og hjem 

KM 08/13 Skråstola for diakoner 

   

 

2. Kirkerådet ber sekretariatet arbeide videre med planleggingen av Kirkemøtet 2013 ut 

fra de føringer som kom i møtet. 

 

Gudstjenester og andaktsliv 

Åpningsgudstjenesten torsdag planlegges i samarbeid med medarbeidere i Kristiansand 

domkirke. Søndagsgudstjenesten legges til Vågsbygd kirke. 

 

Morgenbønnene blir i plenumssalen kl.08.45 og kveldsbønnene legges til domkirken 

kl.21.30. 

I tillegg vil det være tidebønner i kirken kl.07.30, 12.00 og 18.00. Fungerende domprost 

Smemo har ansvar for morgen- og aftenbønnene. 

 

Kirkemøtets hovedtema 

Kirkerådet vil få en orientering i møtet om planlegging av hovedtemaet. 

 

Sakslisten 

KM 02/13 Valg og oppnevninger  

 

Valg av dirigentskap for møtet 
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Kirkemøtet velger for hvert møte et dirigentskap på tre medlemmer med personlige 

varamedlemmer. Begge kjønn skal være representert ( KMs forretningsorden  § 3-2)  

 

Som dirigentskap foreslås: 

 Dirigent                                                            Varadir  

Dag Landmark (hovedir) , Hamar                    Marit Hermstad, Sør-H 

Torstein Nordal, Agder og Telem                     Cathrine Halstensen, Bjørgvin 

Solveig Bratseth, Nidaros                                  Arne Leon Risholm, Borg 

 

Valg av tellekorps 

Det skal oppnevnes et tellekorps bestående av 5 representanter fra sekretariatet (§3-4). 

Når det er klargjort hvem som blir med fra sekretariatet vil det legges frem forslag til 

tellekorps.  

 

Supplerende fordeling av medlemmer på Kirkemøtets komiteer 

Kirkemøtets komitesammensetning er fastlagt for hele kirkemøteperioden (§ 5-1) Ved 

eventuelle forfall trer varamedlem inn i den komiteen som det faste medlemmet tilhører.  

 

Ved sammensetning av komiteene tas det hensyn til en rimelig kjønnsbalanse, at alle 

bispedømmer skal være representert i alle komiteene, at biskoper, prester og lek kirkelig 

tilsatte fordeles på alle komiteer mv. Etter at nytt Kirkeråd ble valgt er det blitt en skjev 

fordeling av Kirkerådets medlemmer på komiteene. Mens komite B har 4 KR-

medlemmer og komite D har 5 er det ingen i komite E. Det foreslås derfor at  

det legges ved Kirkemøtets begynnelse fram en oversikt over supplerende fordeling på 

komiteene. 

 

Valg av komitéledere for møtet 

Kirkemøtet velger leder i de enkelte komiteer (§ 5-3). 

 

Følgende komiteledere foreslås: 

Komite A – Karin Elin Berg 

Komite B – Ole Kristian Bonden 

Komite C – Atle Sommerfeldt 

Komite D – Karen Junker 

Komite E – Knut Lundby 

Komite F – Oddhild Klevberg 
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Sakslisten og behandlingsform 

 

KM 03/13 Orienteringssaker 

Antall orienteringssaker kan bli flere enn det som her angis: 

1. Protokoll fra Ungdommens kirkemøte 2012 

  2. Årsmelding fra de sentralkirkelige råd 2012  

  3. Protokoll fra Bispemøtet 2012/2013 

  4. Årsmelding fra Sjømannskirken/Norsk kirke i utlandet 2012 

  5. Årsmelding fra Døvekirkenes fellesråd 2012 

  6. Tilstandsrapport for Den norske kirke 2012  

  7. Fredsarbeid i Midt-Østen 

 

Presentasjon av orienteringssaker  

I overenstemmelse med innarbeidet praksis de senere år vil det også i 2013 bli lagt 

begrensninger i forhold til hvilke orienteringssaker som blir presentert muntlig. Følgende 

saker gis en kort muntlig presentasjon: protokollene fra UKM og BM samt årsmeldingen 

fra Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet. Videre vil utvalgte deler av Tilstandsrapport 

for Dnk bli presentert. 

 

Når det gjelder orienteringssak 7 – Fredsarbid i Midt-Østen er tanken at Trond Bakkevig 

skal gi en orientering om sitt engasjement i Midtøsten – en  dialog med ulike 

religonsledere  med sikte på fred. 

 

   

 

 I forhold til den foreløpige saklisten som ble vedtatt i KR i septembermøtet foreslås det 

en ny sak:  

KM 09/13 Økumeniske generalforsamlinger 2013.  

Både Kirkenes Verdensråd (KV) og Konferansen av europeiske kirker (KEK) skal ha 

generalforsamling i 2013. Det har vært drøftet om sentrale dokumenter til 

generalforsamlingene skal legges frem for KM til drøfting. Det vil bli gitt en orientering 

om MKRs behandling av denne saken på sitt møte. 

 

KM 04/13 Forslag til endringer i kirkeloven og valgordninger for de kirkelige valg 

 (demokratireformen) foreslås delt i to saker, men som behandles i samme komite. Den 

ene omhandler forslag til endringer i kirkeloven, mens den andre vil ta for seg 

valgordningene. 

 

Fordeling av saker på komiteene 

Det er ikke saker innenfor alle de saksområder som komiteene er inndelt i forhold til. 

Følgende fordeling av saker foreslås: 

 

Komité A Gudstjeneste og evangelisering  

KM 07/13 Velsignelse av hus og hjem 
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Komité B Undervisning 

KM 06/13 Kyrkje 18 - 30 

 

Komité C Diakoni og samfunnsspørsmål 

KM 08/13 Skråstola for diakoner 

 

Komité D Kirkeordningsspørsmål 

KM 05/13 Kirkeordning etter 2013 

 

Komité E Personal og utdanning 

KM 04/13 Forslag til endringer i kirkeloven  

KM 09/13 Valgordninger for de kirkelige valg  

 

Komité F Informasjon og mellomkirkelige spørsmål 

KM 08/13  Økumeniske generalforsamlinger 2013 

 

 


