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Endringer i Kirkemøtets forretningsorden 

 

 
Sammendrag 
 
For å kunne ta i bruk digitale hjelpemidler i Kirkemøtets plenumssesjoner kreves 
enkelte endringer i forretningsordenens bestemmelser for hvordan debatt og votering i 
Kirkemøtet skal skje. Dette gjelder §§ 6-4 og 7-1 fjerde ledd om forslag, § 7-1 første ledd 
om hvordan tegne seg til innlegg, til replikk eller til orden, § 7-5 om avstemninger og § 
7-6 annet ledd om avstemning i personvalg. 
 

Forslag til vedtak 
 
1. Kirkerådet fremmer saken til behandling i Kirkemøtet 2017.  
2. Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å gjøre følgende vedtak: 
 
 

I 
 

Kirkemøtet vedtar følgende endringer i Kirkemøtets forretningsorden: 
 

§ 6-4 annet ledd skal lyde: 
 

Forslag som et medlem ønsker å få tatt opp til votering, skal gis 
dirigentskapet skriftlig på papir eller ved bruk av elektronisk møtesystem 
umiddelbart etter at det er fremsatt, påført forslagsstillers navn. Normalt 
fremmes endringsforslag i starten av debatten. 

 
 
 § 7-1 første ledd skal lyde:  
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 Under debatt i plenum melder man seg til innlegg ved å vise navnelapp. 
Replikk til innlegg får man ved å vise navnelapp og to fingre. Det tillates to 
replikker og én svarreplikk i forbindelse med hvert innlegg. Dirigentskapet kan 
bestemme at første og annet punktum fravikes ved bruk av elektronisk 
møtesystem. 
 
 
§ 7-1 fjerde ledd skal lyde: 
 
 Forslag i saksspørsmål som ikke gjelder dagsorden, forretningsorden 
eller voteringsorden, skal formes skriftlig og leveres dirigentskapet på papir 
eller ved bruk av elektronisk møtesystem. 

 
 
 § 7-5 annet ledd skal lyde: 
 

Avstemning foregår enten ved å vise stemmetegn, ved skriftlig 
avstemning eller ved bruk av elektronisk møtesystem. 

 
 

§ 7-6 annet ledd første og annet punktum skal lyde: 
 
 Dersom valget foregår skriftlig kan det skje enten ved stemmesedler på 
papir eller ved bruk av elektronisk møtesystem På stemmeseddelen føres opp 
så mange navn som det antall som skal velges. 
 
§ 7-6 annet ledd nåværende annet til fjerde punktum blir tredje til femte 
punktum. 

 
 

II 
 

Endringene trer i kraft straks. 
 
 
 

Saksorientering 

 
For å lette arbeidet til dirigentskapet, og for å sikre effektiv og god gjennomføring av 
Kirkemøtets plenumssesjoner, har det til Kirkemøtet 2017 blitt forberedt et system for 
elektronisk møtegjennomføring. Dette systemet kan under Kirkemøtet administreres 
av møtets dirigentskap, og legger til rette for at Kirkemøtets medlemmer ved hjelp av 
egne enheter (smarttelefoner, nettbrett eller datamaskiner) blant annet kan tegne seg 
til innlegg og replikker, levere vedtaksforslag samt avgi stemmer. 
 
Kirkemøtets forretningsorden er i dag formulert slik at elektroniske hjelpemidler ikke 
vil kunne brukes på denne måten. Dagens §§ 7-1 og 7-5 binder Kirkemøtet til å nytte 
håndsopprekning og navne-/stemmeskilt for tegning til debatt og til votering. Det er 
usikkert om §§ 6-4, 7-1 fjerde ledd og 7-6 annet ledd åpner for forslag og 
personvalgavstemning på annet format enn papir, så også disse bestemmelsene er det 
foreslått endringer i. 
 



  

Med de foreslåtte endringene vil det fortsatt være mulig å benytte de tradisjonelle 
formene for tegning til debatt, forslagshåndtering og votering, i tilfelle møteledelsen 
skulle finne det hensiktsmessig ut fra praktiske eller tekniske forhold. 
 
Det foreslås at Kirkemøtet behandler denne saken umiddelbart etter konstitueringen, 
slik at systemet kan nyttes under alle plenumssesjoner. Endringene vurderes til å være 
så begrensede at behandling i komité ikke anses å være nødvendig. 
 
Etter Kirkemøtets forretningsorden § 8-2 må endringer i forretningsorden vedtas med 
2/3 flertall. 
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