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Saksdokumenter: 

KM 12/15: Mindre endringer i regelverk vedtatt av Kirkemøtet. 

 

Mindre endringer i regelverk vedtatt av Kirkemøtet 
 

 

Merknader fra kirkemøtekomité F 
 

Komiteen legger saksorienteringen til grunn og gir sin tilslutning til de momenter som 

her er understreket. Formålet i denne omgang er ikke å forestå en mer gjennomgående 

vurdering av disse regelverk, men sørge for at de endringer som ble vedtatt i forbindelse 

med de Særskilte regler for kirkelige valg 2009 og 2011 og som medførte endringer i 

enkelte andre regelverk og som er vedtatt videreført, blir rettet opp i de aktuelle 

regelverk. 

 

Dette er ingen stor sak, men Kirkemøtet må vedta disse endringene, slik at de enkelte 

regler blir i samsvar med de vedtak som Kirkemøtet har fastsatt. 

 

Komiteen har drøftet om bestemmelsen i Kirkemøtets forretningsorden § 1-4 siste 

strekpunkt bør endres. Bestemmelsen foreslås endret fra: Med talerett møter 

«Representanter fra kirkesamfunn som Den norske kirke har kirkefellesskap med» til 

«En representant fra hvert kirkesamfunn som Den norske kirke har kirkefellesskap 

med».  

 

Bestemmelsen kan forstås slik at det kan inviteres flere representanter fra hvert 

kirkesamfunn eller at alle representanter fra et kirkesamfunn gis talerett. Bestemmelsen 

her bør ikke gi grunnlag for mistolkning.  

 

I Kirkemøtets forretningsorden § 5-1 er det en henvisning til § 4-5 første ledd, som ikke 

lenger er aktuell, og som derfor er tatt ut. 
 

 
 

 

 

Kirkemøtet vedtak 
  

1. Kirkemøtet fastsetter følgende endringer i Regler om formene for menighetsrådets og 

kirkelig fellesråds virksomhet: (Endringene er satt i kursiv) 

 

§§ 1-1 og 1-2 skal lyde: 

1. Menighetsrådet trer i funksjon 1. november i valgåret. Valgperioden 

strekker seg til og med 31. oktober i valgperiodens siste år. Kirkelig fellesråd 

trer i funksjon 1. desember i valgåret. Valgperioden strekker seg til og med 30. 

november i valgperiodens siste år. 

Menighetsråd med fellesrådsfunksjoner trer i funksjon som menighetsråd 

1. november i valgåret, og i fellesrådsfunksjonene 1. desember i valgåret. 
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2. Konstituerende møte i det nyvalgte menighetsrådet avholdes innen 

utgangen av oktober i valgåret. Konstituerende møte i det nyvalgte kirkelig 

fellesråd avholdes innen utgangen av november i valgåret. Møtet kalles sammen 

av lederen av det fratredende rådet med minst 14 dagers varsel. Det er 

vedtaksført når minst 2/3 av medlemmene er til stede. 

 

 

2. Kirkemøtet fastsetter følgende endringer i Kirkemøtets forretningsorden: 

 

§ 1-3 skal lyde: 

Kirkemøtet består av medlemmene av bispedømmerådene og leder av Samisk 

kirkeråd. 

 

§ 1-4 første og andre ledd skal lyde: 

Med tale- og forslagsrett møter: 
- leder av Mellomkirkelig råd, såfremt vedkommende ikke er medlem av Kirkemøtet 

- 4 representanter for Ungdommens kirkemøte 

- 1 representant for hvert av de tre teologiske fakultetene, oppnevnt av fakultetet selv 

- Avtroppende medlemmer av Kirkerådet. 

Med talerett møter: 
- Kirkerådets direktør 

- Generalsekretærene i Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd 

- 1 representant fra kirkeavdelingen i Kulturdepartementet 

- En representant fra hvert kirkesamfunn som Den norske kirke har kirkefellesskap 

med. 

 

I § 5-1 strykes henvisningen til «§ 4-5 første ledd». 

 

3. Kirkemøtet fastsetter følgende endringer i Statutter for Mellomkirkelig råd: 

 

§ 5 første ledd bokstav b) oppheves.  

 

§ 5 første ledd bokstav c) til g) blir til § 5 første ledd bokstav b) til f). 

 

§ 5 tredje og fjerde ledd skal lyde: 

Representantene i pkt b-c oppnevnes for fire år av gangen. 

 Rådet trer i funksjon umiddelbart etter Kirkemøtet hvor valget har funnet sted. 

   

§ 6 tredje ledd første punktum skal lyde: 

Såfremt lederen ikke er medlem av Kirkemøtet, møter lederen på Kirkemøtet 

med tale- og forslagsrett.  

 

4. Kirkemøtet fastsetter følgende endringer i Statutter for Samisk kirkeråd: 

 

§ 5 siste ledd skal lyde: 

Rådet trer i funksjon umiddelbart etter Kirkemøtet hvor valget har funnet sted. 

 

5. Kirkemøtet fastsetter følgende endringer i Regler for valg av Kirkeråd: 

 

§ 1-2 skal lyde: 

Kirkerådet velges for en periode på 4 år, og trer i funksjon umiddelbart etter 

Kirkemøtet hvor valget har funnet sted.  


