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Sammendrag av saksorienteringen 
 

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, 

- 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, 
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- 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. 

 
 

Kirkemøtets vedtak 
 
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,  
• 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.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------   ------------------------------------------------ 

 komitéleder     saksordfører 


