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Kirkemøte 2017 - saksliste og program 

 

 
Sammendrag 
Kirkemøtet 2017 avholdes i perioden 25.-31.januar. I henhold til Kirkemøtets forretningsorden § 2-3 er 
det Kirkerådet som forbereder og tilrettelegger saker som skal behandles. Kirkerådet har det praktiske 
ansvar for ytre opplegg og gjennomføring av møtet. 
Det er meldt 13 saker til  Kirkemøtet 2017, hvorav 9 skal behandles i de ordinære komiteene.  
Kirkemøtet 2017 vil bære preg av Den norske kirkes nye rettstilstand samt markering av 
reformasjonsjubileet. 

 
 
 

Forslag til vedtak 
 

1. Kirkerådet vedtar følgende foreløpige saksliste for Kirkemøtet 2017: 

KM 01/17 Innstilling fra protokollkomiteen 
KM 02/17 Valg og oppnevninger   

1. Valg av dirigentskap for møtet 
2. Valg av tellekorps 
3. Supplering av medlemmer på Kirkemøtets komiteer 
4. Valg av komitéledere for møtet 
5. Valg av medlemmer og varamedlemmer til Kirkemøtets kontrollutvalg 
6. Valg av medlemmer og varamedlemmer til Den norske kirkes klagenemnd 

 
 
 KM 03/17 Orienteringssaker 

1. Muntlig orientering om virksomheten i de sentralkirkelige råd 2016 

2. Protokoll fra Ungdommens kirkemøte 2016 

3. Prøveordning med felles menighetsråd for flere sokn - evaluering  

4. Skaperverk og bærekraft 

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet KR 49/16 

Oslo 5. – 7. oktober 2016 



  

 KM 04/17 Revisjon av Liturgisk musikk 
 KM 05/17 Revisjon av Dåpsliturgi  
 KM 06/17 Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede par  
 KM 08/17 Budsjettfordeling 2018 og orientering om tildeling 2017 
 KM 09/17 Kirkelig utdanningssenter i Nord 
 KM 10/17 Mandat for Arbeidsgiverutvalg 
 KM 10/17 Forberedelse til LVFs generalforsamling (foreløpig tittel) 
 KM 11/17 Forsøksordninger med samordnet arbeidsgiverorganisering/enhetlig   
   lokal ledelse fra 2017 
 KM 12/17 Den norske kirkes stemme  - kommunikasjon med medlemmer og   
   publikum (foreløpig tittel) 
 KM 13/17 Sekretariat for kontrollutvalget 
 KM 14/17 Innstilling valg av ekstern revisor 
 

2. Kirkerådet vedtar det foreliggende forslag om fordeling av sakene KR 04-14/17  på de 6 

ordinære komiteer. 

3. Kirkerådet vedtar de foreliggende forslag på  

- dirigentskap 

- tellekorps  

- supplering av medlemmer på Kirkemøtets komiteer  

- komiteledere 

Dersom noen av de foreslåtte kandidater ikke kan påta seg vervet, gis direktøren fullmakt til å 

oppnevne andre personer. 

4. Kirkerådet ber om at det arbeides videre med planlegging av Kirkemøtet 2017 ut fra de 

føringer som gis i møtet. 

 
 
 
 
 
  



  

 

Saksorientering 

Saksliste og fordeling av saker på komiteer  
 
Foreløpig sakslisten vedtatt  for Kirkemøtet under sak 28/16 er som følger: 
KM 01/17 Innstilling fra protokollkomiteen 
KM 02/17 Valg og oppnevninger   

7. Valg av dirigentskap for møtet 
8. Valg av tellekorps 
9. Supplering av medlemmer på Kirkemøtets komiteer 
10. Valg av komitéledere for møtet 
11. Valg av medlemmer og varamedlemmer til Kirkemøtets kontrollutvalg 
12. Valg av medlemmer og varamedlemmer til Den norske kirkes klagenemnd 

 
 
 KM 03/17 Orienteringssaker 

5. Muntlig orientering om virksomheten i de sentralkirkelige råd 2016 

6. Protokoll fra Ungdommens kirkemøte 2016 

7. Prøveordning med felles menighetsråd for flere sokn - evaluering  

8. Skaperverk og bærekraft 

 KM 04/17 Revisjon av Liturgisk musikk 
 KM 05/17 Revisjon av Dåpsliturgi  
 KM 06/17 Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede par  
 KM 08/17 Budsjettfordeling 2018 og orientering om tildeling 2017 
 KM 09/17 Kirkelig utdanningssenter i Nord 
 KM 10/17 Mandat for Arbeidsgiverutvalg 
 KM 10/17 Forberedelse til LVFs generalforsamling(foreløpig tittel) 
 KM 11/17 Forsøksordninger med samordnet arbeidsgiverorganisering/enhetlig   
   lokal ledelse fra 2017 
 KM 12/17 Den norske kirkes stemme  - kommunikasjon med medlemmer og   
   publikum 
  
Etter behandling av sak 28/16 er det kommet til to nye saker: 
 
KM 13/17 Sekretariat for Kontrollutvalget  
Dette er en oppfølging av KM 14/16  hvor det bl.a. ligger en bestemmelse om at sekretariatsfunksjon 
skal organiseres uavhengig av Kirkerådets sekretariat. KM vil få en sak med forslag til beskrivelse og 
organisering  av sekretariatet. Saken legges frem for Kirkerådet i desember. 
 
KM 14/17 Innstilling valg av eksternrevisor (jf. KM 14/16 kap IV) 
Det vises til følgende vedtak KM 14/16: «Kirkemøtet gir Kirkerådet fullmakt til å inngå avtale med 
revisor om revisjon av Den norske kirkes regnskaper for inntil de fire første regnskapsårene. 
Fullmakten og derfor også avtalen er betinget av at Den norske kirke fra 2017 blir etablert som eget 
rettssubjekt. Avtalen forelegges Kirkemøtet for godkjenning i 2017.». Saken legges frem for Kirkerådet 
i desember. 
 
Det foreslås følgende fordeling av de 9 sakene som skal behandles i komiteer: 
 
 
Komité A Gudstjeneste og evangelisering  
KM 06/17 Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede par   
 



  

Komité B Undervisning, diakoni og samfunnsspørsmål  
KM 04/17 Revisjon av Liturgisk musikk  
 
Komité C Økonomi og kirkeordning  
KM 07/17 Budsjettfordeling 2018 og orientering om tildeling 2017 
KM 14/17 Innstilling valg av ekstern revisor 
KM 05/17 Revisjon av Dåpsliturgi   
 
Komité D Kirkeordning  
KM 11/17  Forsøksordninger med samordnet arbeidsgiverorganisering/    
  enhetlig lokal ledelse fra 2017. 
KM 13/17 Sekretariat for kontrollutvalget 
 
Komité E Personal, arbeidsgiverspørsmål og utdanning  
KM 08/17 Kirkelig utdanningssenter i Nord 
KM 09/17 Mandat for Arbeidsgiverutvalg 
 
Komité F Informasjon, urfolk, internasjonale og økumeniske forhold 
KM 10/17  Forberedelse til LVFs generalforsamling mai 2017 
KM 12/17 Den norske kirkes stemme – kommunikasjon med medlemmer og publikum 
 

Fordeling av Kirkemøtets medlemmer på komiteer 
 
Kirkemøtets medlemmer og andre med tale- og forslagsrett, fordeles for hele valgperioden på faste 
komiteer (Forretningsorden § 5-1). Den fordeling som ble vedtatt på Kirkemøtet 2016 må justeres noe 
siden Kirkerådets medlemmer er skjevfordelt i komiteene. Fordelingen er som følger 

- Komite A: 3 medlemmer fra Kirkerådet  

- Komite B: 1 medlem fra Kirkerådet 

- Komite C: 2 medlemmer fra Kirkerådet 

- Komite D: 6 medlemmer fra Kirkerådet (preses ikke inkludert) 

- Komite E: 1 medlem fra Kirkerådet 

- Komite F: 1 medlem fra Kirkerådet. 

Dette tilsier at det må flyttes tre medlemmer fra komite D til komiteene B, E og F. Nidaros har tre  
medlemmer i komiteen, det foreslås derfor at Gjeset går til komite E hvor det bare er ett medlem fra 
dette bispedømmet. Videre foreslås det at Evang går til komite F, komite D har fortsatt ett medlem fra 
Oslo og to geistlige. Komite B foreslås supplert med Myklebust, her er det bare ett medlem fra Møre 
fra før.  For fullstendig oversikt over komitesammensetningen, se vedlegg. 

Komiteledere 
 
Komiteledere velges for ett år av gangen. Det foreslås at komitelederne fra 2016 gjenvelges, med 
unntak av de som nå er innvalgt i Kirkerådet: 

- Komité A: Gro Bergrabb, Sør-Hålogaland (ny) 

- Komité B: Ann Christin Elvemo, Nord-Hålogaland 

- Komité C: Ann Kristin Sørvik, Møre 

- Komité D: Karl Johan Kirkebø, Bjørgvin 

- Komité E: Finn Ragnvald Huseby, Hamar 

- Komité F: Kjetil Drangsholt, Agder og Telemark 

 

Dirigentskap 
 



  

I henhold til Kirkemøtets forretningsorden § 3-2 skal møtet hvert år velge et dirigentskap på tre 
medlemmer med personlige varamedlemmer, begge kjønn skal være representert og dirigentene skal 
fortrinnsvis være medlemmer av Kirkemøtet. 
Det foreslås at Lill Tone Grahl-Jacobsen  gjenvelges. Winther, som nå er valgt inn i Kirkerådet bør ikke 
fortsette som dirigent. Landmark har vært hoveddirigent i en årrekke, og kan nå gjerne få avløsning. 
Harald Hauge, Nidaros og Rønnaug Torvik, Agder og Telemark foreslås som meddirigenter sammen 
med T Grahl-Jacobsen.  Dette gir følgende dirigentskap: 
Dirigent      Varadirigent 
Lill Tone Grahl-Jacobsen, Tunsberg   Marit Hermstad, Sør-Hålogaland 
Harald Hauge, Nidaros     Runar Godø, Borg  
Rønnaug Torvik, Agder og Telemark   Gunhild Tomter Alstad, Hamar 
 

Tellekorps  
 
Det skal oppnevnes et tellekorps bestående av 5 representanter fra sekretariatet (forr.ord § 3-4). 
Paul Erik Wirgenes (leder) 
Berit Hagen Agøy 
Ole Inger Bekkelund 
Randi Langkaas 
Øyvind Meling 

Digital stemmegiving 
 
Under Kirkemøtet i 2017 vil det bli brukt et nytt digitalt verktøy. Dette vil medføre at man ber om 
ordet digitalt, forslag til vedtak fremlegges digitalt og avstemning foregår digitalt. Dirigentskapet vil på 
en skjerm kunne se hvem som ha meldt seg på talerliste eventuelt til replikk, forslag til vedtak og 
avstemningsresultater. Dette verktøyet er utprøvd i bl.a Undervisningsforbundets årsmøte.  
Tilbakemeldingen er at de er meget godt fornøyde med verktøyet, og at dette har effektivisert 
årsmøtet. Årsmøtet består av et par hundre representanter, antall saker og avstemningstemaer er 
minst like kompliserte og sammensatte som under Kirkemøtet.  
For at verktøyet skal fungere godt, og dirigentskapet føle seg trygge, vil vi ha opplæring av 
dirigentskapet i forkant av Kirkemøtet. Videre vil en «superbruker» fra administrasjonen sitte i 
forlengelsen av dirigentbordet i tilfellet det oppstår tekniske utfordringer.  
Selv om avstemningen skal foretas digitalt, vil det være behov for et tellekorps. Avstemninger som ser 
ut til å bli tilnærmet enstemmige kan gjerne tas manuelt. Likeledes prøveavstemninger.  

Øvrig program for Kirkemøteuken 25.-31.januar 
 
Åpningsdagen  
Til forskjell fra tidligere Kirkemøter vil åpningsdagen kun innehold gudstjeneste i Nidarosdomen (kl 17), 
påfølgende middag og en minikonsert ved Ole Paus. Det tas sikte på at dette skjer i Erkebispegården, 
med ordfører har foreløpig ikke bekreftet at middagen blir ved kommunen. Det inviteres ikke eksterne 
gjester denne dagen. 
Leders tale og generaldebatt 
Det legges opp til at leders tale og generaldebatt avholdes i første plenum. Det antas å være et bedre 
tidspunkt enn åpningsdagen, dessuten vil det i år ikke være noen tale fra statsråden å ta hensyn til. 
Lørdag 28.januar 
Dagen avsluttes for Kirkemøtedeltagerne med forestillingen Luther med latter ved Ryfylke Livsgnist1. 
Dette er en humoristisk forestilling bygget over reformatoren Luther, hvor det er innlagt en god 
porsjon «kunnskapstoff» om hva som skjedde for 500 år siden. 

                                                           
1 Ryfylke livsgnist har følgende selvpresentasjon: Ryfylke Livsgnist vil gje innhaldsrike opplevingar med glimt i 
auga. Me ønskjer alltid å fyra opp under livsgnisten, slik at våre gjestar og kundar får både le og læra. Ryfylke 
Livsgnist er ei jordnær bedrift, men me er ikkje redde for å ha litt høge tankar om det arbeidet me utfører. 



  

Søndag 29.januar 
Som kjent blir søndagen satt av til markering av Den norske kirkes nye rettstilstand samt markering av 
at det er 500 år siden reformasjonen. Kirkemøtet samt eksterne gjester inviteres til gudstjeneste, lunsj 
og festforestilling i Trondheim. Skisse til program for festforestillingen legges frem på Kirkerådets 
møte. 
Andakts og gudstjenesteliv 
Tema for årets Kirkemøte er Nåde, dette vil prege både gudstjenesteliv og moren- og aftenandaktene. 
Foruten preses og Nidaros biskop vil den nye biskopen i Stavanger medvirke i en av gudstjenestene, 
det samme vil gjelde eventuell(e) biskop(er) som deltar på sitt siste Kirkemøte. 

 
Økonomiske/administrative konsekvenser 
Her vises det til KR 28/16 
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