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Kirkemøtets sammensetning 
Kirkemøtet består av bispedømmerådene og 

leder av Samisk kirkeråd (f.o.m. 2011)

Bispedømmerådene består av 
• Biskopen (inkl. preses i Nidaros f.o.m. 2011 el. 

2012)
• en prest valgt av prestene i BD
• en lek kirkelig tilsatt valgt av de leke krk. 

tilsatte i BD
• 7 leke medlemmer
• 1 repr for døvemenighetene i Oslo BD

1 repr for samisk kirkeliv i de 3 nordligste BD



Ett verv – to funksjoner – to roller

Som medlem av bispedømmerådet er du 
medlem av Kirkemøtet

• Bispedømmerådet og Kirkemøtet har 
ulike oppgaver

• Å være bispedømmeråd og å være 
Kirkemøte – to ulike roller



Bispedømmerådets oppgaver
• Vekke og nære det kristelige liv / skal 

fremme menighetslivet i bispedømmet 
og samarbeidet mellom menighetene

• tilsette menighetsprester i 
bispedømmet - prestenes arbeidsgiver

• forvalte tilskudd til stillinger innen 
undervisning og diakoni



Kirkemøtets oppgaver
• saker av felles kirkelig karakter
• fremme samarbeidet i Dnk, samisk kirkeliv og 

Dnks internasjonale og økumeniske oppgaver
• sammen med Bispemøtet kirkens øverste 

lære- og liturgimyndighet 
• uttale seg om viktige endringer i lover på 

kirkelig område
• vedta liturgier, planer, regler og 

stillingsbeskrivelser
• velge Kirkeråd og oppnevne andre råd og 

utvalg (MKR, SKR, medl. til Lærenemd m.m.)



Rolleforståelse som 
Kirkemøtemedlem

Hvem representerer du som medlem i 
Kirkemøtet?

• Deg selv?
• Kirkemedlemmene? (alt. prestene? de 

leke kirkelig tilsatte?)
• Menighetene? / Din menighet?
• Ditt bispedømme?
To minutters summing i grupper på to-fire 

personer



Forholdet bispedømmeråd –
Kirkemøte

Bispedømmerådene behandler som regel 
Kirkemøtesakene før Kirkemøtet, enten 
gjennom høringer eller på annen måte.

I hvilken grad opplever du deg forpliktet 
på bispedømmerådets vedtak når 
saken kommer opp på Kirkemøtet?



Ingen har bundet mandat

Ingen Kirkemøtedelegater møter med 
bundet mandat i Kirkemøtet

Bispedømmerådet kan ikke binde 
medlemmene til bestemte standpunkter 
på KM

Prestene og de leke kirkelig tilsatte møter 
ikke som ansatterepresentanter for sine 
fagforeninger

Bispemøtet kan heller ikke binde sine 
medlemmer til bestemte standpunkter



Likevel kan det være hensyn du som 
KM-medlem bør ta ved stemmegivning 
ut over din egen personlige oppfatning
- det kan komme momenter eller nye 

løsningsforslag på KM som gjør at man endrer 
oppfatning / hensyn til mulig konsensus i KM

- eget bispedømmeråds oppfatning
- oppfatningen i egen menighet eller distrikt (?)
- lojalitet mot ”kirkepolitisk gruppering” (?)
- bispemøtets vedtak i saken (for biskoper) (?)
- annet? 
- hensyn som ikke bør tas?



Forholdet Kirkemøtet -
bispedømmerådene

”Kirkemøtet skal ha sin oppmerksomhet 
henvendt på saker av felles kirkelig 
karakter…, og det skal fremme 
samarbeidet innenfor Den norske kirke” 
(kl § 24, annet ledd)

Hvordan forholder rollene seg når 
Kirkemøtet har gjort vedtak i en sak, og 
saken kommer til oppfølging i 
bispedømmerådet?



Kirkemøtets myndighet
• Kirkemøtets vedtak må følges opp der 

Kirkemøtet har lovfestet myndighet til å 
fatte vedtak, gi regler og retningslinjer

• Bispedømmerådet bør støtte opp om mål 
og strategier fastsatt av Kirkemøtet

• Bispedømmerådet bør ikke fatte vedtak 
som undergraver Kirkemøtet

• (Biskoper og proster er i tjenesteordningene forpliktet 
på de mål og strategier som er fastsatt for 
virksomheten i Den norske kirke, og skal støtte opp 
om tiltak som fremmer disse – biskopen bl.a. i 
egenskap av medlem av bispedømmerådet)


