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Kirkemøtet 2018 - program og saksliste 

Kirkemøtet 2018 avholdes i perioden onsdag 11.- mandag 16.april på Scandic Hotel 
Nidelven. I henhold til Kirkemøtets forretningsorden § 2-3 er det Kirkerådet som 
forbereder og tilrettelegger saker som skal behandles. Kirkerådet har det praktiske 
ansvar for ytre opplegg og gjennomføring av møtet. 
Det er meldt 15 saker til Kirkemøtet 2018, hvorav 12 skal behandles i de ordinære 
komiteene. Kirkemøtet 2018 vil følge den innarbeidede strukturen med inviterte 
gjester til åpningsdagen, og veksling mellom komite- og plenumsbehandling av saker 
gjennom uken.

Den forslåtte sak om Den norske kirkes bidrag til realisering av FNs bærekraftmål 
innarbeides i saken om Ansvarlig forvalter – Kirkelige perspektiver på økonomi, etikk og 

bærekraft. Videre legges det frem en egen sak med Vurdering av det årlige tilskuddet til 
KIFO, jf KM 07/17, men det innarbeides ikke her en generell vurdering av 
tilskuddsordningen. Det er igangsatt en evaluering av Kirkelig ressurssenter mot vold og 
seksuelle overgrep, det vil bli foretatt en tilskuddsvurdering når evalueringen foreligger. 
Når det gjelder de øvrige tilskuddene, vil en gjennomgang bli inkludert i KMs 
økonomisak i 2019.  Det var også satt opp to økonomisaker, disse utarbeides som en sak 
med tittel Kirkemøtets fordeling av midler for 2019 og orientering om budsjett for 2018. 

Oversikten over orienteringssaker er ikke komplett. 

Dette gir følgende saksliste i 2018: 

Rapport fra Den norske kirkes kontrollutvalg KM 01/18 

KM 02/18 Valg 
1. Dirigentskap for møtet

2. Valg av tellekorps

3. Valg av komiteledere

4. Valg av ledere i KR, MKR og SKR

KM 03/18 Orienteringssaker 
1. Årsrapport for de sentralkirkelige råd 2016 og 2017

2. Årsrapport BM 2017

3. Protokoll fra UKM 2017

4. Årsmelding fra Døvekirken 2016 og 2017

5. Årsmelding fra Sjømannskirken/Norsk kirke i utlandet 2016 og 2017

6. KEKs generalforsamling i 2018

7. Protokoll fra LVFs generalforsamling 2017

KM 04/18 Ordning for utpeking av biskop 
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KM 05/18 Regler for valg av menighetsråd og regler for valg av bispedømmeråd og 
Kirkemøtet 

KM 06/18 Visjonsdokument 2019-2022  

KM 07/18 Ordning for samisk valgmøte  

KM 08/18 Endring av forskrift om Den norske kirkes medlemsregister  

KM 09/18 Kirkemøtets behandling av fremtidig lovgivning om tros- og livssynssamfunn 

KM 10/18 Kunst og kultur i Den norske kirke  

KM 11/18 Vurdering av det årlige tilskuddet til KIFO  

KM 12/18 Videreføring av Kirkelig utdanningssenter i nord  

KM 13/18 Kirkemøtets fordeling av midler for 2019 og orientering om budsjett for 2018 

KM 14/18 Ansvarlig forvalter – Kirkelige perspektiver på økonomi, etikk og bærekraft 

KM 15/18 Kirkerådets sammensetning  

Fordeling av saker på Kirkemøtets komiteer. 

Kirkemøtets medlemmer er fordelt på seks komitéer for hele 4-års perioden. Ved 
eventuelle forfall trer varamedlem inn i den komiteen som fast medlem sitter i. 

Det er en målsetting å fordele de tolv sakene som skal behandles i komiteer slik at 
belastningen blir noen lunde jevnt fordelt. Samtidig skal komiteene i hovedsak få saker 
som hører innunder sitt saksfelt.  

Det er i 2018 ingen saker som temamessig hører til i komite A – Gudstjeneste og 
evangelisering. Videre er det forholdsvis mange saker som kan tematiseres under tittelen 
Kirkeordning. Fordelingen under har så langt det er mulig, forsøkt å ta hensyn til jevn 
fordeling av saker på komiteene, temamessig tilhørighet samt tilgang på sekretærhjelp til 
komiteene. 

Komité A Gudstjeneste og evangelisering 

KM 08/18 Endring av forskrift om Den norske kirkes medlemsregister 

KM 10/18 Kunst og kultur i Den norske kirke  

Komité B Undervisning, diakoni og samfunnsspørsmål  

 KM 06/18 Visjonsdokument 2019-2022  

KM 14/18 Ansvarlig forvalter – Kirkelige perspektiver på økonomi, etikk og bærekraft 

Komité C Økonomi og kirkeordning  
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KM 13/18 Kirkemøtets fordeling av midler for 2019 og orientering om budsjett for 2018 

KM 05/18 Regler for valg av menighetsråd og regler for valg av bispedømmeråd og 
Kirkemøtet 

KM 15/18 Kirkerådets sammensetning 

Komité D Kirkeordning 

KM 11/18 Vurdering av det årlige tilskuddet til KIFO  

KM 09/18 Kirkemøtets behandling av fremtidig lovgivning om tros- og livssynssamfunn 

Komité E Personal, arbeidsgiverspørsmål og utdanning 

KM 04/18 Ordning for utpeking av biskop  

KM 12/18 Videreføring av Kirkelig utdanningssenter i nord 

Komité F Informasjon, urfolk, internasjonale og økumeniske forhold 

KM 07/18 Ordning for samisk valgmøte 

Komiteledere 

Komiteledere velges for ett år av gangen. Det foreslås at komitelederne fra 2017 
gjenvelges: 

- Komité A: Karin Elin Berg, Borg

- Komité B: Ann Christin Elvemo, Nord-Hålogaland

- Komité C: Kristin Skjøtskift, Oslo

- Komité D: Karl Johan Kirkebø, Bjørgvin

- Komité E: Finn Ragnvald Huseby, Hamar

- Komité F: Kjetil Drangsholt, Agder og Telemark

Dirigentskap 

I henhold til Kirkemøtets forretningsorden § 3-2 skal møtet hvert år velge et dirigentskap 
på tre medlemmer med personlige varamedlemmer, begge kjønn skal være representert 
og dirigentene skal fortrinnsvis være medlemmer av Kirkemøtet. 

Det foreslås at dirigentskapet fra 2017 gjenvelges med Lill Tone Grahl-Jacobsen som 
hoveddirigent:  

Dirigent Varadirigent 
Lill Tone Grahl-Jacobsen, Tunsberg Marit Hermstad, Sør-Hålogaland 
Erling Birkedal, Borg Ola Smeplass, Sør-Hålogaland 
Kai Steffen Østensen, Agder og Telemark Rønnaug Torvik, Agder og Telemark
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Tellekorps 

Det skal oppnevnes et tellekorps bestående av 5 representanter fra sekretariatet (forr.ord 
§ 3-4).

Paul Erik Wirgenes (leder) 
Berit Hagen Agøy 
Ole Inge Bekkelund 
Randi Langkaas 
Øyvind Meling 

Øvrig program under Kirkemøtet 

Kirkemøtets lengde 
Kirkemøtet har vanligvis strukket seg over en 6-dagers periode. De senere år er hotellet 
blitt booket for 7 dager fordi sakslisten de senere år har vært lang. Kirkemøtet 2018 var 
opprinnelig satt i perioden 11.-17.april.  Gjennom tidligere evalueringer av KM har vi fått 
tydelige tilbakemeldinger om at kirkemøtet oppleves som for langt, Kirkemøtet forkortes 
derfor med en dag, dvs at Kirkemøtet gjennomføres i perioden 11.-16.april. For at 
nedkortingen ikke skal gå utover tid i komiteer og plenum settes det ikke av tid til 
behandling av noe hovedtema. I tillegg til at dette er tidsbesparende under selve 
Kirkemøtet, krever et hovedtema planleggingsressurser i forkant samt økonomi til 
engasjement av eksterne aktører. Samlet komite- og plenumstid vil i 2018 være 
tilsvarende til 2017, reduksjon med en dag samt bortfall av hovedtema reduserer også 
KMs samlede utgifter. 

Åpningsdagen  
Det avholdes gudstjeneste i Nidaros domkirke kl. 12.00 etterfulgt av et enkelt måltid i 
Erkebispegården. Åpningsmøte med bla. leders tale, påfølgende generaldebatt og middag 
blir på Scandic Nidelven. Musiker Øystein Lund Olafsen, gospelkoret HIM og et barnekor 
fra Trondheim deltar under åpningsmøtet. Gospelkoret HIM deltar også under 
åpningsgudstjenesten. Foruten Kirkemøtets representanter inviteres som vanlig også 
eksterne gjester til åpningsdagen. 

Andakts- og gudstjenesteliv 
Foruten preses og Nidaros biskop vil de nye biskopene i Stavanger og Oslo medvirke i en 
av gudstjenestene under Kirkemøtet. Også søndagens gudstjeneste blir i Nidarosdomen, 
mens den avsluttende takkegudstjenesten avholdes i Bakke kirke. Morgenbønn avholdes 
daglig i plenumsalen, mens kveldsbønn blir enten i plenumsalen eller i komiterommene, 
alt etter hvor dagen avsluttes.  

 




