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Endringer i Kirkemøtets forretningsorden (retting av 
inkurie) 
 
 

Sammendrag 
Kirkemøtet 2019 behandlet en sak om endringer i Kirkemøtets forretningsorden. 
Blant annet endret Kirkemøtet § 1-4, både ut fra språklige og materielle årsaker.  
Året etter vedtok Kirkemøtet 2020 en endring av Kirkemøtets forretningsorden § 1-4 
i forbindelse med saken om regler for Mellomkirkelig råd. Ved en inkurie (feil) ble 
noen av endringene fra året før tilbakestilt. Blant annet vedtok Kirkemøtet 2019 å 
endre «en representant fra de tre teologiske fakulteter» med den mer presise 
formuleringen «én representant for hver av utdanningsinstitusjonene som tildeler 
graden cand.theol., oppnevnt av institusjonene selv». Det er den sist vedtatte 
bestemmelsen som er gjeldende, noe som innebærer at nye utdanningsinstitusjoner 
som kan tildele graden cand.theol. i utgangspunktet faller utenom. I denne saken 
foreslår Kirkerådet å rette opp inkurien, for å få bestemmelsen i samsvar med 
Kirkemøtets intensjon fra 2019. 
 

Forslag til vedtak 
 

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å treffe følgende vedtak: 
 

I 
 

I Kirkemøtets forretningsorden gjøres følgende endringer: 
 
§ 1-4 skal lyde: 
 
§ 1-4. Andre representanter på Kirkemøtet 

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

Kirkemøtet, 
- fire representanter for Ungdommens kirkemøte, 
- én representant for hver av utdanningsinstitusjonene som tildeler graden 

cand.theol., oppnevnt av institusjonene selv, 
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- første varamedlem for døvemenighetenes medlem i Oslo bispedømmeråd, og 
- avtroppende medlemmer av Kirkerådet. 
Med talerett møter: 
- Kirkerådets direktør, 
- generalsekretærene i Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd, 
- én representant fra hvert kirkesamfunn som Den norske kirke har 

kirkefellesskap med. 
Med talerett i saker som angår egen virksomhet møter: 
- én representant for Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet og 
- én representant for Døvekirkenes fellesråd. 
Møtet kan gi talerett i enkeltsaker til andre personer etter forslag fra dirigenten. 

 
II 

 
Endringene trer i kraft straks. 
 

Saksorientering 
 

Bakgrunn 
 
Kirkemøtet behandlet i 2019 en sak om endringer i Kirkemøtets forretningsorden 
(sak KM 15/19). En av problemstillingene var spørsmålet om hvem som skulle ha 
tale- og forslagsrett på Kirkemøtet. 
 
Tidligere var det oppført en representant fra kirkeavdelingen i Kulturdepartementet 
på listen over representanter med talerett. Dette foreslo Kirkerådet å oppheve som 
følge av endringen i relasjonene mellom stat og kirke. Samtidig ble det foreslått noen 
språklige endringer, først og fremst når det gjelder skrivemåte for tall. I tillegg uttalte 
komiteen følgende under behandlingen på Kirkemøtet: 
 

«I § 1-4 første ledd tredje strekpunkt foreslår komiteen en formulering som 
mer dekkende beskriver den gruppe av utdanningsinstitusjoner som kan 
representeres med tale- og forslagsrett. Formuleringen er samtidig åpen for at 
det over tid kan skje endringer i hvem dette vil være» (KM 15/19, 
komitémerknad 2). 

 
Dette var bakgrunnen for at Kirkemøtet 2019 vedtok å endre § 1-4 med følgende 
ordlyd: 
 

§ 1-4. Andre representanter på Kirkemøtet 
Med tale- og forslagsrett møter: 

- leder av Mellomkirkelig råd, såfremt vedkommende ikke er valgt medlem 
av Kirkemøtet, 

- fire representanter for Ungdommens kirkemøte, 
- én representant for hver av utdanningsinstitusjonene som tildeler graden 

cand.theol., oppnevnt av institusjonene selv, 
- første varamedlem for døvemenighetenes medlem i Oslo bispedømmeråd, 

og 
- avtroppende medlemmer av Kirkerådet. 
Med talerett møter: 
- Kirkerådets direktør, 
- generalsekretærene i Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd, 
- én representant fra hvert kirkesamfunn som Den norske kirke har 
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kirkefellesskap med. 
Med talerett i saker som angår egen virksomhet møter: 
- én representant for Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet og 
- én representant for Døvekirkenes fellesråd. 
Møtet kan gi talerett i enkeltsaker til andre personer etter forslag fra 
dirigenten. 

 
Året etter vedtok Kirkemøtet nye regler for Mellomkirkelig råd. Samtidig vedtok 
Kirkemøtet noen tilhørende endringer av Kirkemøtets forretningsorden § 1-4, som 
fulgte som konsekvenser av de nye reglene. 
 
Kirkemøtet 2020 vedtok nytt første og annet ledd i § 1-4: 
 

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

av Kirkemøtet, 
- 4 representanter for Ungdommens kirkemøte, 
- 1 representant for hver av de tre teologiske fakultetene, oppnevnt av 

fakultetet selv, 
- første varamedlem for døvemenighetenes medlem i Oslo bispedømmeråd,  
- avtroppende medlemmer av Kirkerådet. 
Med talerett møter:  

- Kirkerådets direktør,  
- generalsekretæren i Samisk kirkeråd, og 
- én representant fra hvert kirkesamfunn som Den norske kirke har 

kirkefellesskap med. 
 
Som det fremgår, ble forretningsorden ved en inkurie delvis endret tilbake til 
formuleringene fra før endringen i 2019.  
 
Etter regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper § 4 første ledd bokstav f), 
er representantene fra de teologiske utdanningsinstitusjoner med tale- og 
forslagsrett på Kirkemøtet og lederne av de praktisk-teologiske utdanningene ved 
disse institusjonene stemmeberettiget ved den rådgivende avstemningen i forkant av 
tilsetting av biskoper. 
 
Utdanningsinstitusjoner som tildeler graden cand.theol. 
 
Kirkemøtet vedtok i 1984 at de tre teologiske fakultet skulle være representert i 
Kirkemøtet med tale- og forslagsrett (sak KM 14/84). Det gjaldt Det teologiske 
fakultet ved Universitetet i Oslo, Det teologiske menighetsfakultet (nå MF 
vitenskapelig høyskole) og Misjonshøgskolen (nå VID vitenskapelig høyskole).  
 
NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen har 1. februar 2021 akkreditert 
profesjonsstudium i teologi ved NLA Høgskolen. På den bakgrunn har 
Kunnskapsdepartementet 31. mai 2021 fastsatt at NLA Høgskolen kan etablere 
profesjonsstudiet i teologi (cand.theol.) med normert studietid 6 år/360 
studiepoeng. Inkurien innebærer at NLA Høgskolen ikke blir representert i 
Kirkemøtet med tale- og forslagsrett, slik den uendrede bestemmelsen la opp til, med 
mindre Kirkemøtet retter opp inkurien.  
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Om forslaget til endring av Kirkemøtets forretningsorden 
 
Kirkerådet foreslår å behandle saken om endring av Kirkemøtets forretningsorden § 
1-4 direkte i plenum i starten av møtet, for å kunne gi representanten fra NLA 
Høgskolen tale- og forslagsrett mulighet til å delta i behandlingen av sakene i komité 
m.m. Dette anses å være i tråd med Kirkemøtets intensjon fra 2019, jf. sak KM 15/19. 
 
Vedtak om endring av Kirkemøtets forretningsorden krever 2/3 flertall.  

Økonomiske og administrative konsekvenser 
 
Ettersom forslaget legger opp til å rette opp en inkurie, innebærer forslaget ingen 
økonomiske og administrative kostnader ut over det som allerede er besluttet.  
 
 


