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Kirkemøte 2014 - saksliste, valg og 

oppnevninger 

 

Sammendrag  

Kirkemøtet 2014 avholdes i Kristiansand i perioden 3.-8.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  

 
Kirkerådet vedtar følgende saksliste for Kirkemøtet 2014: 

 

KM 01/14 Innstilling fra protokollkomiteen 

KM 02/14 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 

5. Valg av leder i Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd 

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 

KR 63/13 
Oslo, 05.-06. desember 2013 



  2 

KM 03/14 Orienteringssaker 

KM 04/14 Regler for valg av Kirkeråd 

KM 05/14 Nye valgregler - menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet 

KM 06/14 Den norske kirkes grunnlag 

KM 07/14 Visjonsdokument for Den norske kirke 2014 - 2019 

KM 08/14 Delegasjon av Kirkemøtets behandlingsansvar for Den norske kirkes 

medlemsregister 

KM 09/14 Den norske kirke og menneskerettighetene  

KM 10/14 Kirkerådets tilskuddsforvaltning 

KM 11/14 Dagens Bønn 

KM 12/14 Revidert tekstrekke for bibelsk salme   

KM 13/14 Etablering av Kirkerådet som arbeidsgiver  

KM 14/14 Samlivsetisk utredning 

KM 15/14 Endringer i Kirkemøtets forretningsorden 

 

2.  Forslag om ny kirkemøtesak om møtefrekvens for Kirkeråd og Kirkemøte behandles i 

Kirkerådets møte i februar 2014. 

 

3. Kirkerådet ber direktøren arbeide videre med planleggingen av Kirkemøtet 2014 ut fra 

de føringer som ble gitt i møtet. 

 

4. Kirkerådet er positiv til at ulike interesseorganisasjoner får anledning til å ha stands 

under Kirkemøtet. Det forutsettes at alt skjer etter avtale, og at det tilrettelegges på en slik 

måte at det ikke er forstyrrende for Kirkemøtets forhandlinger 
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Saksorientering  

 

Bakgrunn 

Kirkerådet behandlet i sitt møte 26.-27.september 2013 program og foreløpig saksliste for 

Kirkemøtet 2014. Rådet fattet følgende vedtak: 

 

1. Kirkerådet vedtar følgende foreløpige saksliste for Kirkemøtet 2014: 

 

KM 01/14 Innstilling fra protokollkomiteen 

KM 02/14 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 

5.Valg av leder i Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd 

KM 03/14 Orienteringssaker 

KM 04/14 Regler for valg av Kirkeråd 

KM 05/14 Nye valgregler - menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet 

KM 06/14 Kirkeordning etter 2013 

KM 07/14 Visjonsdokument for Den norske kirke 2014 - 2019 

KM 08/14 Målstyring 

KM 09/14 Den norske kirke og menneskerettighetene  

KM 10/14 Kirkerådets tilskuddsforvaltning 

KM 11/14 Dagens Bønn 

KM 12/14 Revidert tekstrekke for bibelsk salme   

KM 13/14 Etablering av Kirkerådet som arbeidsgiver  

KM 14/14 Samliv og samlivsordninger i et kirkelig perspektiv 

KM 15/14 Endringer i Kirkemøtets forretningsorden  

 

 

2. Kirkerådet ber direktøren arbeide videre med planleggingen av Kirkemøtet 2014 ut fra 

de føringer som ble gitt i møtet. 

 

3. Kirkemøtene i 2015 og 2016 avholdes i april måned. Deretter avholdes Kirkemøtet i 

januar måned, med unntak av det året som følger etter kirkevalgene, dvs 2020, 2024 osv. 

 

Gudstjenester og andaktsliv 

Åpningsgudstjenesten torsdag planlegges i samarbeid med medarbeidere i Kristiansand 

domkirke. Søndagsgudstjenesten legges til Søm kirke. 

 

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

kl.21.30. 
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I tillegg vil det være tidebønner i kirken kl.07.30, 12.00 og 18.00. Sokneprest Aud 

Smemo har ansvar for morgen- og aftenbønnene. 

 

Kirkemøtets hovedtema 

Kirkemøtets hovedtema knyttes til markeringen av Grunnlovsjubileet. Det blir 

kulturinnslag og foredrag knyttet til formuleringen  Fri til å tale, tro og tjene. 

Sakslisten 

KM 02/14 Valg og oppnevninger  

 

Valg av dirigentskap for møtet 

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 

 

De nevnte personer er forespurt, men har foreløpig ikke gitt endelig tilbakemelding. 

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.  

 

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 – Marianne Brekken 

Komite D – Karen Junker 

Komite E – Knut Lundby 

Komite F – Oddhild Klevberg 

 

De foreslåtte kandidater er forespurt, og alle har gitt tilbakemelding om at de kan stille 

som komiteledere. 

 

KM 03/13 Orienteringssaker 

Antall orienteringssaker kan bli flere enn det som her angis: 
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1. Protokoll fra Ungdommens kirkemøte 2013 

  2. Årsmelding fra de sentralkirkelige råd 2013  

  3. Protokoll fra Bispemøtet 2013/2014 

  4. Årsmelding fra Sjømannskirken/Norsk kirke i utlandet 2013 

  5. Årsmelding fra Døvekirkenes fellesråd 2013 

  6. Tilstandsrapport for Den norske kirke 2013  

  7. Rapport fra KVs generalforsamling i Busan 

 

Presentasjon av orienteringssaker  

I overenstemmelse med innarbeidet praksis de senere år vil det også i 2014 bli lagt 

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

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

Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet og Rapport fra KV. Videre vil utvalgte deler av 

Tilstandsrapport for Dnk bli presentert av Kirkerådets direktør. 

 

   

Sakslisten forøvrig 

Det er noen justeringer i forhold til den foreløpige saklisten som ble vedtatt i KR i 

septembermøtet : 

 

Ny sak 8/14 Delegasjon av Kirkemøtets behandlingsansvar for Den norske kirkes 

medlemsregister. 

Saken foreligger til behandling i Kirkerådets desembermøte og foreslås fremmet for KM 

2014. 

 

Anliggendet i den tidligere foreslåtte sak  KM 08/14 Målstyring, søkes ivaretatt i saken 

om tilskuddsforvaltning (10/14) og fremmes derfor ikke som egen sak. 

 

 

Følgende saker har fått en justert sakstittel: 

KM 06/14 Den norske kirkes grunnlag 

KM 14/14 Samliv og samlivsordninger i et kirkelig perspektiv 

 

Forslag om nye saker  til Kirkemøtet 2014 

I henhold til KMs forretningsorden kan bispedømmerådene (§2-1) fremme forslag på 

saker som skal opp til behandling på Kirkemøtet. Det er en forutsetning at forslaget 

foreligger 14 uker før møtet og at det foreligger en skriftlig begrunnelse for saken. Det er 

Kirkerådet som fremmer sakene for KM, og det fremgår av § 2-3 at det skal redegjøres 

forsaker som er meldt til behandling, men som ikke er satt opp på KMs saksliste. 

 

Møtefrekvens 

Hamar bispedømmeråd har sendt brev av 12.11.d.å med forslag om ny sak til Kirkemøtet 

2014 vedrørende møtefrekvens både for Kirkerådet og Kirkemøtet. Det foreslås her at det 

avholdes minimum 6 årlige møter i Kirkerådet og at Kirkemøtet avholdes to ganger i året. 

Forslaget begrunnes dels i demokratireformen og dels i de omfattende 
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omstillingsprosesser kirken nå står i. Kriteriene som er nevnt over mht å foreslå saker til 

Kirkemøtet er her oppfylt. 

 

Kirkerådet mottok brev fra Hamar bispedømmeråd  datert 20.august 2013 hvor samme 

anliggende bl.a ble tatt opp.  Dette brevet, samt svarbrev ble lagt frem for Kirkerådet som 

orienteringssak KR 27.18/13. Saken ble også muntlig belyst i KRs møte. I  svarbrevet til 

bispedømmerådet ble det henvist til at spørsmål om møtehyppighet må behandles i 

tilknytning til fremtidig kirkeordning.  

 

Av tidsmessige årsaker har det ikke vært mulig å saksbehandle forslaget fra Hamar om ny 

KM-sak til Kirkerådets desembermøte. Det foreslås derfor at forslaget fra Hamar 

bispedømmeråd om ny sak på KM 2014 settes opp som sak på KRs møte i februar. 

 

Møtehyppighet må sees i sammenheng med hvilke mandat Kirkeråd, Kirkemøtet, og 

direktør skal ha i en fremtidig struktur, forholdet til andre organer som f.eks Bispemøtet 

og arbeidsform for både Kirkeråd og Kirkemøtet. Det er på denne bakgrunn at spørsmålet 

om møtehyppighet tidligere er vist til som en del av utredningen om kirkeordning, og 

dette er allerede tematisert i utredningsarbeidet. Det vil ikke være mulig å fremstille hele 

dette sakskomplekset til Kirkemøtet 2014. 

 

Liturgisk musikk 

Kirkerådet har mottatt nytt brev fra Hamar bispedømmeråd datert 19.11.d.å med forslag 

om at den liturgiske musikken kommer opp som sak allerede i 2014. Bispedømmerådet 

mener at Kirkerådets vedtak i september om den videre prosessen med 

gudstjenestereformen og den liturgiske musikken ikke tar bispedømmerådets innspill og 

erfaringer på alvor. 

 

Kirkerådet vil få ettersendt en vurdering av dette forslaget. 

Fordeling av saker på komiteene 

Kirkerådet fikk seg forelagt forslag til komitefordeling i sitt septembermøte. Det foreslås 

med dette noen endringer. Valgreglene som var foreslått behandlet i komite B flyttes til 

komite E, dette er begrunnet med at komite E i 2013 hadde valgregler til behandling, og 

er slik godt inne i disse sakene. Komite B får de saker som var foreslått behandlet i E. For 

å få en bedre fordeling av antall saker mellom komiteene foreslås 7/14 flyttet til komite F. 

Sak 13/14 hører tematisk til komite E (kirkelig personell), men pga saksmengden i 

komite E, samt fordeling av komitesekretærer fra sekretariatet foreslås denne saken 

behandlet i komite B. I KR-sak 37/13 ble det gitt en mer utfyllende presentasjon av den 

enkelte komites saksfelt. 

 

Komite  A: Gudstjeneste og evangelisering   

KM 11/14 Dagens Bønn 

KM 12/14 Revidert tekstrekke for bibelsk salme  

 

Komite  B: Undervisning 
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KM 08/14 Delegasjon av Kirkemøtets behandlingsansvar for Den norske kirkes 

medlemsregister 

KM 13/14 Etablering av Kirkerådet som arbeidsgiver  

 

 

Komite C: Diakoni og samfunnsspørsmål  

KM 14/14 Samlivsetisk utredning 

 

Komite D: Kirkeordning 

KM 06/14 Den norske kirkes grunnlag 

KM 10/14 Kirkerådets tilskuddsforvaltning 

 

Komite E: Personal og utdanning 

KM 04/14 Regler for valg av Kirkeråd 

KM 05/14 Nye valgregler - menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet 

 

Komite F: Informasjon og mellomkirkelige spørsmål 

KM 07/14 Visjonsdokument for Den norske kirke 2014 - 2019 

KM 09/14 Den norske kirke og menneskerettighetene  

 

  

 

Stands og lobbyvirksomhet under Kirkemøtet 

Ulike organisasjoner og grupperinger har fått tildelt standplass under tidligere 

Kirkemøter, det har vært organisasjoner som kirkelige arbeidstakerorganisasjoner, OVF, 

Bibelselskapet, Changemaker, Sjømannskirken (m vafler) Norsk Gideon mm.   

 

Vi regner med at årets Kirkemøte kommer til å bli besøkt av ulike interessegrupper i 

forhold til samlivssaken. Vi har allerede mottatt en henvendelse fra Den norske kirke i 

eksil som ønsker å stille opp på KM med «..flagg, banner, bilder og litteratur som viser 

tydelig hva vi står for, og går det an å få bruke høgtaler og kunngjøre vårt budskap, så 

gjør vi gjerne det». Etter all sannsynlighet vil vi motta søknad om stand fra flere 

interesseorganisasjoner som ønsker å drive påvirkning i forhold til samlivssaken. I tillegg 

har vi erfaring med at det kommer personer som ønsker å dele ut flyveblader og annet 

materiell. Det kan heller ikke utelukkes demonstrasjoner, dette kan gjelde både på 

hotellet og åpningsgudstjenesten. I samarbeid med hotellet vil vi søke å finne tiltak som 

forhindrer forstyrrelser. Vi ber imidlertid Kirkerådet drøfte hvordan vi skal forholde oss 

til ønsker om standplass på hotellet. Avtalen med hotellet er at de tildeler standplass etter 

at det er klarert med Kirkerådets sekretariat. 

Økonomiske/administrative konsekvenser  

Budsjettet for Kirkemøtet 2014 er på i underkant av 3 mill. I tillegg medgår det vesentlig 

tid i sekretariatet til saksbehandling og tilrettelegging av Kirkemøtet. 

 

 


