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Referanser:  

KR 45/14 

 

Saksdokumenter: 

KR 57.1/14 Om Mistero Buffo 

KR 57.2/14 Kirkemøtet 2015 - programskisse 

 

 

Kirkemøtet 2015 – Program og saksliste 

Sammendrag  

Det er Kirkerådet som i henhold til Kirkemøtets forretningsorden § 2-3 første og 

annet ledd, forbereder og tilrettelegger saker som skal behandles, og som har det 

praktiske ansvar for ytre opplegg og gjennomføringen av møtet. 

Kirkerådet bes derfor på dette møtet å vedta en foreløpig saksliste og å drøfte 

programmet for Kirkemøtet 2015. Kirkemøtet 2015 finner sted i Trondheim, med 

møtestart torsdag 9. april og avslutning onsdag 15. april. Videre foreslås det i 

dokumentet kandidater til dirigentskap, komiteledere, tellekorps og 

nominasjonskomite. 

Forslag til foreløpig saksliste inneholder 17 saker, hvorav 14 saker går til ordinær 

komitebehandling.  

 

 

Forslag til vedtak  

 
1. Kirkerådet vedtar følgende foreløpige saksliste for Kirkemøtet 2015: 

 

KM 1/15 Innstilling fra protokollkomiteen 

KM 2/15 Valg og oppnevninger 

Valg av dirigentskap 

Valg av tellekorps 

Fordeling av medlemmer på komiteer 

Valg av komiteledere 

Valg av nominasjonskomite for KM 2016-2020   

KM 3/15 Orienteringssaker 

KM 4/15 Den norske kirkes grunnlag 

KM 5/15 Utprøving av liturgisk musikk 

KM 6/15 Vigsling og liturgisk drakt for kantor 

KM 7/15 Undervisningstjenesten i Den norske kirke 

KM 8/15 Statsbudsjettet 2016. Tilskuddsforvaltning 
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KM 9/15 Kirke og helse 

KM 10/15 Staten og Den norske kirke – et tydelig skille. Høring 

KM 11/15 Mindre endringer i Kirkemøtets forretningsorden  

KM 12/15 Forskrift om ordning for døvemenigheter og døveprestetjenesten 

KM 13/15 Opprettelse av samisk menighet i sørsamisk språkområde – permanent 

ordning 

KM 14/15 Prinsipper for kirkebygg  

KM 15/15 Regler for bruk av kirkene  

KM 16/15 Regler om liturgisk inventar og utstyr  

KM 17/15 Regler for bruk av kirkens klokker 

 

2. Kirkerådet ber direktøren arbeide videre med planleggingen av Kirkemøtet 

2015 ut fra de føringer som ble gitt i møtet. 

 

3. Kirkerådet vedtar den foreslåtte fordeling av sakene på de ulike 

kirkemøtekomiteene. 

 

4. Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å foreta valg og oppnevninger i henhold til de 

fremlagte forslag. 

 

5. Kirkerådet gir direktøren fullmakt til eventuelt å supplere listen over 

kandidater til de ulike verv dersom det skulle bli behov for det.. 
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Saksorientering  

 

Bakgrunn 

Foreløpig saksliste 2015 

 

Kirkeloven § 24 gir rammer for Kirkemøtets oppgaver og for hvilke saker som skal 

forelegges Kirkemøtet. Dette må Kirkerådet forholde seg til når det vedtar hvilke 

saker Kirkemøtet skal behandle.  

 

Kirkemøtets forretningsorden gir bestemmelser om hvem som kan anmelde saker til 

Kirkemøtet og inneholder regelverk for gjennomføringen av møtet. Regelverket 

fastsetter også hvordan sakene skal behandles. Kirkerådet har ikke mottatt forslag til 

saker fra noen ekstern instans. 

 

Forslag til saksliste 2015 

Det er to endringer i forslag til saksliste i forhold til den som ble fremlagt for 

Kirkerådet i september. Det er for tidlig å fremme saken om Opprettelse av 

kontrollutvalg (foreslått som KM-sak 11/15). Det er foreløpig for mange uavklarte 

forhold bla. knyttet til økonomiforvaltningen og regime for revisjon til at det er 

hensiktsmessig å behandle denne saken allerede i 2015. Videre er det lite trolig at det 

vil foreligge en sak om Fremtidig organisering av Det praktisk-teologiske seminar. 

Den varslede høring om saken foreligger ennå ikke. 

 

KM 2/15 Valg og oppnevninger 

Kirkemøtet 2015 skal foreta følgende valg og oppnevninger 

- Valg av dirigentskap for møtet 

- Valg av tellekorps 

- Valg av komitéledere for møtet 

- Valg av nominasjonskomite 

-  

1. Forslag dirigentskap 2015 

I Kirkemøtets forretningsorden § 3-2 heter det: Kirkemøtet velger for hvert møte et 

dirigentskap på tre medlemmer med personlige varamedlemmer. Begge kjønn skal 

være representert.        

 

Dirigent      Vara 

Dag Landmark (hoveddir)    Kjellfred Dekko 

Solveig Kopperstad Bratseth    Cathrine Halstensen 

Frøydis Indgjerdingen     Silje Arnevik Barkved 

 

Kandidatene er forespurt, men ikke alle har gitt tilbakemelding. 

 

2. Forslag tellekorps 2006  

I henhold til KMs forretningsorden § 3-4 skal det oppnevnes et tellekorps bestående 

av 5 representanter fra sekretariatet: 

Øyvind Tobiassen (leder) 

Randi Langkaas 
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Ole Inge Bekkelund 

Paul Erik Wirgenes 

Berit Hagen Agøy 

 

3. Forslag til komiteledere:  

Kirkemøtet velger leder i de enkelte komiteer: 

Komité A: Karin Elin Berg                

Komité B: Ole Kristian Bonden     

Komité C: Marianne Brekken 

Komité D: Karen Junker 

Komité E: Arne Leon Risholm 

Komité F: Oddhild Klevberg      

Alle kandidatene er forespurt, og har sagt seg villige til å bli valgt.   

 

4. Valg av nominasjonskomité 

Kirkemøtet 2015 skal i følge Regler for valg av Kirkeråd § 2-1 velge en 

nominasjonskomité til å forberede neste Kirkemøtes valg av nytt Kirkeråd for 

perioden 

 

2016-2020. Nominasjonskomiteen forbereder også valg av Mellomkirkelig råd og 

Samisk kirkeråd.  

 

Etter gjeldende regler i § 2-1 skal nominasjonskomiteen bestå av fem personer, 

hvorav treleke medlemmer, en kirkelig tilsatt og en prest. En av disse skal være under 

30 år. 

 

Regler for valg av Kirkeråd forutsetter ikke at nominasjonskomiteens medlemmer 

nødvendigvis skal være medlemmer av Kirkemøtet. 

  

Kirkemøtets valgkomité vil under Kirkemøtet 2015 legge frem det endelige forslag på 

fem kandidater med personlige varamedlemmer til nominasjonskomité.  

Følgende kandidater foreslås: 

 

Leke representanter:     Vara 

Nils Tore Andersen, Borg, tidl leder av KR  Gabriel Eikli, Nidaros 

Trude Holm, Nidaros     Anne Marie Bakken, Nord-

Hålogaland 

Arnstein Bleiktvedt, Tunsberg (UKM)  Espen Holm (UKM) Oslo 

  

 

Lek kirkelig tilsatt 

Tone Synnøve Øygard Steinkopf, Bjørgvin  Liv Ulvestad Øygard, kateket 

Møre, tidl medlem av KM 

 

Prest 

Jorunn Andersen, tidligere medl av KR,  Kristin Fæhn, sokneprest i 

Bragernes 

nå kapellan i Ullern menighet 

        

Alle kandidatene er forespurt, et par stykker har foreløpig ikke svart. 
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Under KM 3/15 Orienteringssaker, vil det redegjøres muntlig for rapport fra 

Ungdommens kirkemøte, Bispemøtets protokoll og protokoll fra Døvekirkenes 

fellesråd/Døveprosten. Videre vil Kirkerådets direktør presentere utvalgte deler av 

Årsmelding og Tilstandsrapport for Den norske kirke. 

 

Fordeling av saker på komiteene 

Som det fremgår av sakslisten er det ujevn fordeling av saker innenfor de ulike 

saksområder den enkelte komite har ansvar for. Svært mange saker skulle vært 

plassert i komite D - Kirkeordningsspørsmål.  Det er imidlertid nødvendig å forta en 

noenlunde jevn fordeling av sakene mellom komiteene, flere komiteer får derfor saker 

som strengt tatt er utenfor deres egentlige saksområde. 

 

Kirkerådet fikk seg forelagt et forslag til komitefordeling i september, og ba om en ny 

vurdering av fordeling av sakene. To saker er nå tatt bort fra sakslisten, et revidert 

forslag legges med dette frem for Kirkerådet. Med denne fordelingen er sakene 

forholdsvis jevnt fordelt, bortsett fra komiteene D og E. Det vil imidlertid være 

vanskelig å fordele disse sakene annerledes. 

 

Komité A – Gudstjeneste og evangelisering 

KM 5/15 Utprøving av liturgisk musikk 

KM 6/15 Vigsling og liturgisk drakt for kantor 

 

Kommentar: De ovennevnte saker hører tematisk hjemme i denne komiteen, selv om 

KM 6/15 også kunne vært lagt til komite E. 

 

Komité B – Undervisning 

KM 7/15 Undervisningstjenesten i Den norske kirke (flyttet fra B til A i forhold 

til septemberfremlegget). 

KM 8/15 Statsbudsjettet 2016. Tilskuddsforvaltning 

 

Komite behandlet Kirkerådets tilskuddsforvaltning i 2014, og har således opparbeidet 

seg noe kompetanse på økonomisaker. Fra og med Kirkemøtet 2016 vil det bli 

foreslått opprettet et egen komite for økonomisaker.  

 

Komité C – Diakoni og samfunnsspørsmål 

KM 9/15 Kirke og helse 

 

Kommentar: KM 9/15 hører tematisk hjemme i denne komiteen.  

 

Komité D – Kirkeordningsspørsmål 

KM 4/15 Den norske kirkes grunnlag 

KM 10/15 Staten og Den norske kirke – et tydelig skille. Høring 

 

Kommentar: Disse to sakene hører tematisk hjemme i denne komiteen. 
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Komité E – Personal og utdanning 

KM 15/15 Prinsipper for kirkebygg KM 16/15 Regler for bruk av kirkene  

KM 17/15 Regler om liturgisk inventar og utstyr  

KM 18/15 Regler for bruk av kirkens klokker 

 

Kommentar: Ingen av sakene til KM 2015 hører naturlig inn under denne komiteen, 

se likevel kommentarer over. Alle saker som er foreslått til denne komiteen kunne 

vært lagt både til komite A og D, men for å få en jevnt fordeling foreslås sakene 15, 

16,17 og 18 lagt til komite E. Disse sakene hører naturlig sammen. 

 

Komité F – Informasjon og mellomkirkelige spørsmål 

KM 12/15 Mindre endringer i Kirkemøtets forretningsorden 

KM 13/15 Forskrift om ordning for døvemenigheter og døveprestetjenesten 

KM 14/15 Opprettelse av samisk menighet i sørsamisk språkområde – permanent 

ordning 

Kommentar: Bortsett fra sak 14/15 hører ingen av de andre sakene inn under denne 

komiteen. Igjen er det hensiktsmessighetsbetraktninger som er årsak til 

saksfordelingen.  

 

 

Kirkemøtet 2015 – program og gudstjenesteliv. 

Under åpningsmøtet i Eysteinsalen blir det tale ved Kirkerådets leder, hilsener ved 

kirkestatsråd og preses. Det er foreløpig ikke avklart om Trondheims ordfører vil hilse 

ved åpningen, hun er vert for middagen og vil i alle tilfeller hilse Kirkemøtet da. 

Menighetspedagog/forteller Hege Merakerås vil bidra med humoristiske småstykker 

ut fra årets hovedtema Kirke-helse. 

 

Etter Kirkerådets drøftinger i september blir Kirke-Helse hovedtema på KM 2015.  

Foreløpig er det gjort avtaler med Ingunn Moser, rektor ved Diakonhjemmet høgskole 

og Gunnar Bovim, rektor ved NTNU om å være bidragsytere.   

 

Det arbeides også for å få til en kulturkveld under Kirkemøtet, jf arrangementene på 

Kilden under Kirkemøtene i Kristiansand. Et alternativ er å plukke ut to eller tre 

monologer fra Dario Fos stykke Mistero Buffo ved  Hans Petter Nilsen. Dario Fo er 

kjent for å ha skrevet en lang rekke politiske og sosiale gjøglerskuespill og 

monologer. Hans Petter Nilsens tolkning av Mistero Buffo på Trøndelag Teater i 2011 

fikk meget god kritikk, for nærmere omtale se vedlegg. 

 

Morgen- og aftenbønnene avholdes i plenumssalen, ansvarlige for disse vil være en 

lokal prest, diakon og kateket, samt et par bispedømmeråd. En av aftenbønnene vil bli 

av holdt i Vår Frues kirke, her følger Kirkemøtet menighetens faste opplegg.  

 

Åpningsgudstjenesten gjennomføres i Nidaros domkirke, mens Kirkemøtet inviteres 

til tre ulike kirker på søndagen: Domkirken (sør-samiske innslag, deltagelse ved 

Domkantoriet), Bakke kirke (Musikkgudstjeneste i samarbeid med Kulturskolen), 

Lademoen kirke (i samarbeid med migrasjonsmenigheten). Alle kirkene ligger i 

gåavstand fra hotellet. 
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I stedet for den avsluttende liturgiske andakten i plenumssalen siste dag av 

Kirkemøtet, arrangeres det en gudstjeneste i Vår Frue på morgenen onsdag 15.april. 

 

Det er blitt en tradisjon at preses, bispedømmets biskop, nytilsatte og avgående 

biskoper har funksjoner i gudstjeneste- og andaktsliv, slik vil det også være under 

dette Kirkemøtet. 

 


