
 
 

KM 12/16 Kirkemøtets dirigentskap 

 
Kirkemøtekomiteens merknader 
 
Komiteen legger i hovedsak saksorienteringen til grunn, men mener at Kirkemøtets 
dirigentskap skal velges av og blant medlemmer av Kirkemøtet. 
 
Komiteen mener dagens bestemmelse er uklar med tanke på om den åpner for at eksterne kan 
være dirigenter, og ønsker med denne presiseringen å gjøre det klart at eksterne dirigenter 
ikke er et alternativ. 
 
Komiteen har forståelse for at oppgaven som dirigent er omfattende og kompleks, og at det 
kan være krevende å finne personer som er villige til å påta seg den. Komiteen har likevel 
tillit til at kompetansen som behøves for å utøve et godt dirigentskap, finnes i Kirkemøtet.  
 
Eksterne dirigenter vil medføre en merkostnad og økonomiske hensyn taler da for å velge 
dirigentskapet blant Kirkemøtets medlemmer.  
 
Komiteen vil understreke at dirigentskapet, som andre medlemmer av Kirkemøtet, har tale- 
forslags- og stemmerett. I visse situasjoner bør dirigentskapet kunne gis fritak fra møteplikten 
i komiteen. 
 
Komiteen velger å opprettholde Kirkerådets forslag til endring i de øvrige paragrafene. 
Komiteen begrunner dette med at dirigentskapet er en praktisk ordning for å lede møtene, og 
at Kirkerådets leder er kirkens øverste demokratiske valgte leder. Det er derfor naturlig at 
Kirkerådets leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet, og er den som representerer 
Kirkemøtet utad, i tillegg til Bispemøtets preses. 
 
Komiteen har diskutert om det i det hele tatt skulle være en dobbeltstemme, men finner ikke 
at dette er tilstrekkelig utredet eller tatt opp i første plenumsbehandling av saken. Komiteen 
velger derfor å ikke ta stilling til om det skal være dobbeltstemme, men hvem som skal ha 
den. 
 
Dersom leder av Kirkerådet ikke er valgt til medlem av Kirkemøtet i en ny valgperiode, møter 
denne kun med tale- og forslagsrett, ikke stemmerett, på det første møtet i den påfølgende 
perioden. Komiteen har derfor foreslått at det i slike tilfeller er preses som har dobbeltstemme 
ved stemmelikhet. 
 

Kirkemøtets vedtak 
Kirkemøtet foretar følgende endringer i Kirkemøtets forretningsorden og Reglement for 
representasjon på vegne av Den norske kyrkja  
(Endringer i dagens regelverk er i kursiv. Komiteens endringer er i tillegg understreket.):  
 
Endringer i Kirkemøtets forretningsorden: 

 



§ 3-2 Dirigentskap 
§ 3-2, 1. ledd 
Kirkemøtet velger for hvert møte et dirigentskap på tre medlemmer med personlige 
varamedlemmer. Disse skal fortrinnsvis være medlemmer av Kirkemøtet.  
 
§ 3-2, 5. ledd 
Når Kirkemøtet utformer en hilsen, skal denne underskrives av Kirkerådets leder og 
Bispemøtets preses. 
 
§ 7-5 Om avstemninger 
§ 7-5, 4. ledd 
Ved stemmelikhet i andre saker enn valg, er Kirkerådets leders stemme avgjørende. 
Møter Kirkerådets leder uten stemmerett, jf § 1-4 første ledd, er stemmen til Bispemøtets 
preses avgjørende. 
 
Endringer i Reglement for representasjon på vegne av Den norske kyrkja  
§ 4 Kyrkjemøtet 
Når Kyrkjemøtet er samla, vert det representert gjennom leiar i Kyrkjerådet og preses i 
Bispemøtet. 
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