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Kirkemøtet 2012 - Program og saksliste 

 

Sammendrag  
Det er Kirkerådet som i henhold til Kirkemøtets forretningsorden § 2-3 første og annet 
ledd, forbereder og tilrettelegger saker som skal behandles, og som har det praktiske 
ansvar for ytre opplegg og gjennomføringen av møtet. 
 
Forslag til saksliste for Kirkemøtet 2012 samt program legges her frem for Kirkerådet.  
 
 

Forslag til vedtak  

 
1. Kirkerådet vedtar følgende saksliste for Kirkemøtet 2012: 
 
KM 01/12 Innstilling fra protokollkomiteen 
KM 02/12 Valg og oppnevninger  
  

1. Valg av dirigentskap for møtet 
2. Valg av tellekorps 
3. Valg av protokollkomité for perioden 2012 – 2016 
4. Valg av valgkomité for perioden 2012 – 2016 
5. Fordeling av medlemmer på Kirkemøtets komiteer 
6. Valg av komitéledere for møtet 
7. Valg av Kirkeråd og Kirkerådets leder 
8. Valg av Mellomkirkelig råd og Mellomkirkelog råds leder 
9. Valg av Samisk kirkeråd og Samisk kirkeråds leder 
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KM 03/12 Orienteringssaker 
  1. Protokoll fra Ungdommens kirkemøte 2012 
  2. Årsmelding fra de sentralkirkelige råd 2011  
  3. Protokoll fra Bispemøtet 2011/12 
  4. Årsmelding fra Sjømannskirken/Norsk kirke i utlandet 2011 
  5. Årsmelding fra Døvekirkenes fellesråd 2011 
  6. Mindre endringer i tjenesteordning for diakoner 
  7. Tilstandsrapport for Den norske kirke 2011  
  8. Evalueringen av ByMenigheten-Sandnes 
 
  
KM 04/12 Skaperverk og bærekraft. Midtveisrapport. 
KM 05/12 Ny salmebok 
KM 06/12 Revisjon av retningslinjer for OVF 
KM 07/12 Misjon til forandring – Utfordringene fra Edinburgh 2010 
KM 08/12 Endringer i alminnelige bestemmelser for gravferd – Kirkelig medvirkning 

ved Gravferd 
KM 09/12 Likeverd, inkludering og tilrettelegging. Mennesker med 

 utviklingshemning i Den norske kirke 
KM 10/12 Ordning for nominasjon og tilsetting av biskoper 
KM 11/12 Ordning for tilsetting av proster 
KM 12/12 Kirkelige valg 2011. Evaluering og oppfølging 
  
 
2. Kirkerådet ber sekretariatet arbeide videre med planleggingen av Kirkemøtet 2012 ut 
fra de føringer som kom i møtet. 
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Saksorientering  

Bakgrunn 
Kirkerådet behandlet i sitt møte 26.-28.september program og foreløpig saksliste for 
Kirkemøtet 2012. Kirkerådet fattet følgende vedtak: 
 
1. Kirkerådet vedtar følgende foreløpige saksliste for Kirkemøtet 2012: 
 
KM 01/12  Innstilling fra protokollkomiteen 
KM 02/12  Valg og oppnevninger 

1. Valg av dirigentskap for møtet 
2. Valg av tellekorps 
3. Valg av protokollkomité for perioden 2012 – 2016 
4. Valg av valgkomité for perioden 2012 – 2016 
5. Fordeling av medlemmer på Kirkemøtets komiteer 
6. Valg av komitéledere for møtet 
7. Valg av Kirkeråd og Kirkerådets leder 
8. Valg av Mellomkirkelig råd og Mellomkirkelog råds leder 
9. Valg av Samisk kirkeråd og Samisk kirkeråds leder 
 

KM 03/12  Orienteringssaker 
KM 04/12  Skaperverk og bærekraft 
KM 05/12  Ny salmebok 
KM 06/12 Revisjon av retningslinjer for OVF 
KM 07/12  Misjon til forandring – Utfordringene fra Edinburgh 2010 
KM 08/12  Kirkeordning etter 2013 
KM 09/12  Likeverd, inkludering og tilrettelegging. Mennesker med 

utviklingshemning i Den norske kirke 
KM 10/12  Ordning for nominasjon og tilsetting av biskoper 
KM 11/12  Ordning for tilsetting av proster 
KM 12/12  Kirkelige valg 2011. Evaluering og oppfølging 
 
2. Kirkerådet gir administrasjonen fullmakt til å saksforberede og fremme  nye saker for 
Kirkemøtet dersom det viser seg å bli aktuelt. 
 
3. Kirkerådet ber sekretariatet arbeide videre med planleggingen av Kirkemøtet 2012 ut 
fra de føringer som kom i møtet. 
 

Sakslisten 
I forhold til den foreløpige sakslisten som ble vedtatt i KRs septembermøte foreslås det 
en ny sak: 
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Endringer i alminnelige bestemmelser for gravferd – Kirkelig medvirkning ved 
askespredning. 
I forbindelse med Endringer i gravferdsloven og enkelte andre lover, vedtok Stortinget 8. 
juni å ta ut av gravferdsloven bestemmelsene om kirkelig medvirkning ved 
askespredning. Kirkemøtet behandlet spørsmålet om kirkelig medvirkning ved 
askespredning i 1994 og i 2002. Kirkemøtet 2010 behandlet i sak 09/10 Forslag om 
endringer i gravferdsloven og kirkeloven, sak KM 09/10. I Kirkemøtets enstemmige 
vedtak heter det i pkt. 6: Kirkemøtet mener det er behov for å se nærmere på kirkens 
ordning for vigsling av kirkegård, jf. komiteens merknader i kap. 4.5 og kirkens 
eventuelle medvirkning ved askespredning i kap 4.7 og 4.8.1 og ber Kirkerådet følge opp 
disse spørsmål.  På denne bakgrunn fremmes saken om askespredning for KM 2012. 
 
Valg og oppnevninger 
Når det gjelder de valg og oppnevninger (KM 2/12) som skal foretas under Kirkemøtet 
vil kandidatforslag til nye sentralkirkelige råd og ledere blir fremmet av 
Nominasjonskomiteen, valgt av Kirkemøtet 2011. Øvrige valg og oppnevninger vil bli 
forberedt av Kirkerådets sekretariat etter at de endelige valgresultater foreligger. Dette 
gjelder forslag til tellekorps, dirigentskap, valgkomité, protokollkomité og  
komitéfordeling.  
 
Sak om Kirkeordning etter 2013 
I sakspapiret til  sak 53/11 stod følgende: Det foreligger nå en større rapport kalt Kjent 
inventar i nytt hus, utarbeidet av en arbeidsgruppe. Dette materialet skal bearbeides av 
sekretariatet, behandles av Kirkerådet i flere møter for så å sendes ut på høring 2012. 
Kirkemøtet vil gjennom denne saken få en bred orientering om arbeidet med forslag til ny 
kirkeordning. Det tas sikte på å fremme forslag til ny kirkeordning for KM i 2013.  
Kirkerådet vil både i desember i år og mars 2012 arbeide med et dokument som skal 
danne grunnlag for en bred kirkelig høring. Det synes derfor ikke sakssvarende å ha 
saken om Kirkeordning etter 2013 som vedtakssak med komitébehandling på KM 2012. 
Men det at Kirkemøtet får en bred innføring i de ekklesiologiske problemstillingene som 
er knyttet til kirkeordningsspørsmålene vil imidlertid være verdifullt. Likeledes vil en 
innføring i de kirkeordningsmodeller som blir uttegnet og som skal sendes på høring 
være med å kvalitetssikre høringsprosessene i bispedømmerådene.  
 
Dette kan enten løses ved at Kirkeordning etter 2013 settes opp som en orienteringssak 
(03/12) og at Kirkerådets direktør presenterer problemstillingene i et fordrag etterfulgt av 
samtale. Det vil da være ekklesiologisk materiale fra Teologisk nemnd samt 
Kirkeordningssaken til Kirkerådets marsmøte som vil ligge til grunn for den skriftlige 
delen av orienteringssaken. Et annet alternativ kan være å legge inn et seminar i løpet av 
Kirkemøtet. På seminaret må både de ekklesiologiske betraktningene og modellene 
presenteres. 
 
Uavhengig av presentasjonsform anbefales det at høringsmaterialet sendes ut rett etter 
Kirkerådets marsmøte for slik å unngå at Kirkemøtet går inn i en prosess med eventuelle 
endringer av høringsmaterialet. 
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Kirkerådet bes å ta stilling til om Kirkeordning etter 2013 skal føres opp som 
orienteringssak under 03/12 eller om det skal arrangeres et seminar om tematikken. 
 
Eventuelt andre saker 
Som redegjort for i KR 53/11 er det ventet at det fremmes en proposisjon i vårhalvåret 
2012 vedrørende nominasjon og tilsetting av biskoper samt tilsetting av proster, jf KM 
10/12 og 11/12. Dersom det blir fremmet andre forslag som får følger for kirkeordningen 
må også dette fremmes for KM 2012. Det må derfor gis en fullmakt til administrasjonen 
til å saksforberede eventuelle nye saker for Kirkemøtet, utover de som allerede er ført 
opp. 

Presentasjon av orienteringssaker 
I overensstemmelse med innarbeidet praksis de senere år vil det også i 2012 være svært 
begrenset hvilke orienteringssaker det vil være anledning til å presentere muntlig.  
Kirkerådets direktør gir en muntlig presentasjon av de sentralkirkelige råds virksomhet 
etter KM 2011. Utvalgte deler av Tilstandsrapport for Dnk vil inngå i denne 
presentasjonen. I tillegg presenteres følgende saker kort: 
- Protokoll fra UKM 
- Protokoll fra BM 
- Årsmelding fra Døvekirkenes fellesråd  
 

Fordeling av saker på komiteene 
K irkemøtet har 6 faste komiteer. Det er i år ikke saker innenfor temaområdene 
Undervisning og Personal og utdanning. Det er imidlertid flere saker innen feltet 
Kirkeordningsspørsmål. Kirkeordningssaker fordeles derfor på de to nevnte komiteer i 
tillegg til komité D som normalt skal ha disse sakene.  
 
Komité A Gudstjeneste og evangelisering  
KM 05/12 Ny salmebok 
 
Komité B Undervisning 
KM 12/12 Kirkelige valg 2011. Evaluering og oppfølging 
 
Komité C Diakoni og samfunnsspørsmål 
KM 04/12 Skaperverk og bærekraft. Midtveisrapport 
KM 09/12 Likeverd, inkludering og tilrettelegging. Mennesker med 

 utviklingshemning i Den norske kirke 
 
Komité D Kirkeordningsspørsmål 
KM 10/12 Ordning for nominasjon og tilsetting av biskoper 
KM 11/12 Ordning for tilsetting av proster 
 
Komité E Personal og utdanning 
KM 06/12 Revisjon av retningslinjer for OVF 
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KM 08/12 Endringer i alminnelige bestemmelser for gravferd – Kirkelig medvirkning 
ved Gravferd 

 
Komité F Informasjon og mellomkirkelige spørsmål 
KM 07/12 Misjon til forandring – Utfordringene fra Edinburgh 2010 
 
  
Komitéfordelingen på Kirkemøtets medlemmer kan ikke foretas før resultatet av 
bispedømmerådsvalget er endelig foreligger, og medlemmene har fått fremmet ønske om 
hvilken komité de ønsker å følge. 
 
Øvrig program 
Åpningsmøtet vil være preget av taler og hilsener foruten kulturelle innslag. Det blir tale 
ved Kirkerådets leder foruten hilsener fra kirkestatsråd, preses, sametingets president og 
generalsekretær i LVF Martin Junge. Under middagen gis det anledning til hilsener fra 
bl.a. kirkekomiteen på Stortinget og fra våre søsterkirker. 
 
Hans Majestet kong Harald er invitert til Kirkemøtets åpning, det er foreløpig uklart om 
han har anledning til å være tilstede. Dersom han tilsier sitt nærvær kan det bli aktuelt å 
justere programmet for åpningsdagen. 
 
Kirkerådet vil i sitt møte bli oppdatert på øvrig program igjennom uken.  
 

Økonomiske/administrative konsekvenser  
Kirkemøtet 2012 har et samlet budsjett på ca 2,8 mill kr. Forberedelse og gjennomføring 
av Kirkemøtet krever i tillegg vesentlige ressurser i sekretariatet. 
 


