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Kirkemøtet 2016 – 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 på dette møtet å vedta en foreløpig saksliste og å drøfte programmet 

for Kirkemøtet 2016. Kirkemøtet 2016 finner sted i Trondheim, med møtestart onsdag 

6. april og avslutning tirsdag 12. april.  

 

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 2016: 

 KM 01/16 Innstilling fra protokollkomiteen 

 KM 02/16 Valg og oppnevninger   

1. Valg av dirigentskap for møtet 

2. Valg av tellekorps 

3. Valg av protokollkomité for perioden 2016 – 2020 

4. Valg av valgkomité for perioden 2016 – 2020 

5. Fordeling av medlemmer på Kirkemøtets komiteer 

6. Valg av komitéledere for møtet 

7. Valg av Kirkeråd og Kirkerådets leder 

8. Valg av Mellomkirkelig råd og Mellomkirkelig råds leder 

9. Valg av Samisk kirkeråd og Samisk kirkeråds leder 

 

  

DEN NORSKE KIRKE 
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KM 03/16 Orienteringssaker 

  1. Protokoll fra Ungdommens kirkemøte 2015 

  2. Årsmelding fra de sentralkirkelige råd 2015  

  3. Protokoll fra Bispemøtet 2015/16 

  4. Årsmelding fra Sjømannskirken/Norsk kirke i utlandet 2015 

  5. Årsmelding fra Døvekirkenes fellesråd 2015 

  6. Evaluering kirkevalget 2015 

  7. Reformasjonsmarkeringer 2017 

  8. LVFs generalforsamling 2017 

KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen – 

utkast til aktuelle regelverk 

KM 05/16 Kirkemøtets budsjettreglement 

KM 06/16 Reglement for Bispemøtet 

KM 07/16 Klagenemnd 

KM 08/16 Veivalg for fremtidig kirkeordning 

KM 09/16 Læreorgan for Den norske kirke 

KM 10/16 Valg av Arbeidsgiverorganisasjon 

KM 11/16 Retningslinjer for prostiråd og prostimøter 

KM 12/16 Kirkemøtets dirigentskap 

KM 13/16 Endringer i regler for valg av Kirkeråd og tilhørende endringer i  

  Kirkemøtets forretningsorden 

KM 14/16 Etablering av kontrollorgan for Kirkemøtet 

KM 15/16 Religionsmøte og dialog 

KM 16/16 Kirken – på veg mot en felles visjon 

KM 17/16 Kirkelig vigsel for likekjønnede par 

KM 18/16 Kirkemøtets tildelinger  

 

2. Kirkerådet vedtar komitefordelingen slik den foreligger i saksdokumentet 

 

3. Kirkerådet ber administrasjonen arbeide videre med planlegging av KM 2016 

ut fra de føringer som ble gitt i møtet. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

  3 

Saksorientering  

 

Bakgrunn 

Saker som foreslås fremmet for KM 2016: 
Saksliste 

KM 01/16 Innstilling fra protokollkomiteen 

KM 02/16 Valg og oppnevninger   

1. Valg av dirigentskap for møtet2 

2. Valg av tellekorps 

3. Valg av protokollkomité for perioden 2016 – 2020 

4. Valg av valgkomité for perioden 2016 – 2020 

5. Fordeling av medlemmer på Kirkemøtets komiteer 

6. Valg av komitéledere for møtet 

7. Valg av Kirkeråd og Kirkerådets leder 

8. Valg av Mellomkirkelig råd og Mellomkirkelig råds leder 

9. Valg av Samisk kirkeråd og Samisk kirkeråds leder 

 

KM 03/16 Orienteringssaker 

  1. Protokoll fra Ungdommens kirkemøte 2015 

  2. Årsmelding fra de sentralkirkelige råd 2015  

  3. Protokoll fra Bispemøtet 2015/16 

  4. Årsmelding fra Sjømannskirken/Norsk kirke i utlandet 2015 

  5. Årsmelding fra Døvekirkenes fellesråd 2015 

  6. Evaluering kirkevalget 2015 

  7. Reformasjonsmarkeringer 2017 

  8. LVFs generalforsamling 2017 

 

KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen 

utkast til aktuelle regelverk 

KM 05/16 Kirkemøtets budsjettreglement 

KM 06/16 Reglement for Bispemøtet 

KM 07/16 Klagenemnd 

KM 08/16 Veivalg for fremtidig kirkeordning 

KM 09/16 Læreorgan for Den norske kirke 

KM 10/16 Valg av Arbeidsgiverorganisasjon 

KM 11/16 Retningslinjer for prostiråd og prostimøter 

KM 12/16 Kirkemøtets dirigentskap 

KM 13/16 Endringer i regler for valg av Kirkeråd og tilhørende endringer i 

Kirkemøtets forretningsorden 

KM 14/16 Etablering av kontrollorgan for Kirkemøtet 

KM 15/16 Religionsmøte og dialog 

KM 16/16 Kirken – på veg mot en felles visjon 

KM 17/16 Kirkelig vigsel for likekjønnede par 

KM 18/16 Kirkemøtets tildelinger 
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Kommentarer 

Det vises til KR 46/15 hvor de sakene som da ble foreslått fremmet ble omtalt. I det 

foreliggende forslag til saksliste er det kommet to nye saker: 

 

KM 17/16 Kirkelig vigsel for likekjønnede par. Saken fremmes på bakgrunn av brev 

fra Bispemøtet av 16/09.2015 og Kirkerådets vedtak i sak 46/15. For øvrig vises det 

til KR-sak 63/15. 

 

KM 18/16 Kirkemøtets tildelinger. Denne saken består av tre hovedelementer 1) 

Statsbudsjettet 2016 – oppfølging av vedtak 2015 om fordeling av tilskuddsmidler for 

2016, 2) Fordeling av tildelt ramme for 2017 og 3) Fordeling av tilskuddsmidler 2017. 

For nærmere omtale av denne saken vises det til KR-sak 73/15. 

 

KM 02.7-9 /16 Valg og oppnevninger blir forberedt av en egen nominasjonskomite, 

valgt av Kirkemøtet i 2015. De øvrige oppnevningene blir forelagt Kirkerådet i 

januar. Kirkemøtets fullstendige sammensetning vil være klar 8.desember. 

Det var i KR 46/15 fremmet forslag om behandling av sak kalt Kateketens og 

diakonens gudstjenestelige funksjoner. Saken trekkes fra Kirkemøtets saksliste siden 

Bispemøtets vedtak (BM 41/15) i hovedsak er i overensstemmelse med Kirkerådets 

vedtak i sak 25/15, for nærmere omtale se KR 59/15. 

 

Komitefordeling 

Det foreligger 15 saker som skal fordeles på 6 komiteer. Arbeidsbyrden bør være 

nogen lunde jevnt fordelt på komiteene, samtidig bør beslektede saker behandles i 

samme komite. Videre må det tas hensyn til tilgjengelig sekretærresurser til 

komiteene. Det antas at KM 17/16 Kirkelig vigsel for likekjønnede par vil være en 

arbeidskrevende sak, det er derfor bare ført opp en sak i komite A. Det kan imidlertid 

vurderes om KM 12/16 Kirkemøtets dirigentskap også skal legges til A. Det 

foreligger ingen saker innenfor komite Bs temaområde. 

 

På denne bakgrunn fremmes følgende forslag til saker fordelt på komiteene:  

 

Komité A Gudstjeneste og evangelisering  

  KR 17/16 Kirkelig vigsel for likekjønnede par   

 

Komite B Undervisning, diakoni og samfunnsspørsmål    

  KM 06/16 Reglement for Bispemøtet  

  KM 09/16 Læreorgan for Den norske kirke 

  KM 11/16 Retningslinjer for prostiråd og prostimøter 

  KM 12/16 Kirkemøtets dirigentskap 

 

Komite C Komité C Økonomi og kirkeordning  

  KM 05/16 Kirkemøtets budsjettreglement  

  KM 18/16  Kirkemøtets tildelinger  

  KM 14/16 Etablering av kontrollorgan for Kirkemøtet 

 

Komite D Komité D Kirkeordning  

  KM 08/16 Veivalg for fremtidig kirkeordning 

KM 13/16 Endringer i regler for valg av Kirkeråd og tilhørende 

endringer i  Kirkemøtets forretningsorden 
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Komite E Personal, arbeidsgiverspørsmål og utdanning  

KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til 

virksomhetsoverdragelsen – utkast til aktuelle regelverk 

  KM 07/16 Klagenemnd 

  KM 10/16 Valg av Arbeidsgiverorganisasjon 

 

Komite F Informasjon, urfolk, internasjonale og økumeniske forhold  

  KM 15/16 Religionsmøte og dialog 

  KM 16/16 Kirken – på veg mot en felles visjon 

 

 

Øvrig program 

På bakgrunn av drøftingene i Kirkerådets septembermøte er det inngått avtale med 

Bibelselskapet om en markering av 200-årsjubileet under Kirkemøtet. Dette skjer på 

søndagen ved hjelp av en programpost som omhandler en fortelling med tema Nåde, 

basert på profetene Jona og Hosea fremført av Anne Kristin Aasmundtveit. Det vil i 

tillegg til fortellingen bli musikalske innslag og bibelillustrasjoner.  

 

Det foreslås videre at Gå og fortell blir et tema som gjennomsyrer hele Kirkemøtet, 

fra åpningsgudstjenesten, via morgen og kveldsbønner og søndagens program med 

bibelfortelling. Søndagens program vil erstatte både en temasamling og en egen 

kulturkveld. 

 

Det er foreløpig ikke klargjort om det blir en mottagelse ved ordføreren slik det var i 

2015. 

Økonomiske/administrative konsekvenser  

Kirkemøtet 2016 har et budsjett på rundt 5 mill. I tillegg til dette er saksforberedelsen 

frem til ferdig saksfremlegg til Kirkemøtet arbeidskrevende.  


