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Oppfølging og evaluering av KM 2017 
  

 

Sammendrag 
Det er laget en foreløpig plan over hvordan Kirkerådet har planlagt å følge opp vedtakene fra 
Kirkemøtet. Dette må ses på som en foreløpig oversikt. Det utarbeides detaljert 
oppfølgingsplan for hver enkelt sak. 
 
Kirkerådet sendte i etterkant av Kirkemøtet ut en spørreundersøkelse til alle Kirkemøtets 
medlemmer for å få evaluert forskjellige sider ved arrangementet. Ca 50 % har svart på 
spørsmålene. Kirkerådet tar innspillene med seg i arbeidet med kommende kirkemøter. 
 
 

 

Forslag til vedtak 
Kirkerådet tar saken til orientering. 
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Saksorientering 
 

Oppfølging av Kirkemøtets vedtak 
Protokoll for Kirkemøtet 2017 er lagt ved som referatsak til dette møtet. Protokollen er 
godkjent av protokollkomiteen etter hvert som sakene ble vedtatt på møtet. Kirkerådet har 
laget en foreløpig plan for oppfølging av de enkelte sakene. Her gjennomgås de sakene som 
har vedtak som krever oppfølging. 
 
KM 04/17 Fastsetting av liturgisk musikk 
Kirkemøtet vedtok tre allmenne serier og to kirkeårsbestemte serier. Kirkemøtet ønsket en 
mer gjennomarbeidet Allmenn 2 og delegerte til Kirkerådet å godkjenne denne. Kirkemøtet 
ba også om at det utarbeides rettledning for bruk av liturgisk musikk. Denne som del av 
allminnelige bestemmelser.  
 
Oppfølging: 
Planen var at menighetene skulle ta i bruk ny liturgisk musikk 1. søndag i advent 2017. 
Forlaget trenger minimum 8 måneder på å ferdigstille (med rettigheter osv) for Liturgisk 
musikk, så det kan holde hardt å få dette ferdig i 2017, ettersom hovedserie 2 ennå ikke er 
godkjent. Det må antakelig forskyves til tidlig i 2018. Planen er at Kirkerådet innhenter 
opplysninger og fremmer synspunkt/forslag til Liturgisk musikk utvalg (LMU), som 
behandler saken og gir anbefaling til Nemnd for gudstjensteliv (NFG) som behandler saken 
enten i marsmøtet eller i mai-møtet. Planen er at Kirkerådet får saken til vedtak i junimøtet. 
 
KM 05/17 Revisjon av dåpslitugien 
De reviderte liturgiene erstatter ordningen for dåp i hovedgudstjenesten fra 2011 fra 1. 
september. Kirkemøtet ber om at det igangsettes prosess med å oversette liturgiene til de 
samiske språk og til tegnspråk. 
 
Oppfølging: 
Dåpsliturgiene (bm og nn) vil foreligge trykket i mai i tråd med planen. Samisk avdeling har 
startet prosess med å innhente tilbud for oversetting til samisk. Oversetting til tegnspråk må 
tas inn i forbindelse med budsjetttildeling til Døvekirken. 
 
 
KM 06/17 Vigsel og forbønnsliturgi 2017 
Kirkemøtet vedtok ny liturgi og forbønnhandling for inngåelse av ekteskap. Kirkemøtet ba 
Kirkerådet om å starte prosess med oversetting av liturgiene til samisk og tegnspråk. Det er 
også bestemt at trykket liturgi på bokmål og nynorsk skal foreligge til mai 2017.  
 
Kirkemøtet ba videre Bispemøtet om å utarbeide en veileder til praktisering av vigsels- og 
forbønnsliturgiene. Denne ble lagt ut i etterkant av Kirkemøtet. 
 
Oppfølging: 
Vigsels- og forbønnsliturgiene (bm og nn) vil foreligge trykket i mai i tråd med planen. 
Samisk avdeling har startet prosess med å innhente tilbud for oversetting til samisk. 
Oversetting til tegnspråk må tas inn i forbindelse med budsjetttildeling til Døvekirken. 
 
KM 07/17  Kirkemøtets fordeling av midler for 2018 og orientering om budsjett 

for 2017 
Kirkemøtet ber Kirkerådet utrede konsekvensene av kutt i tilskuddet til KIFO og vurdere 
redusert støtte fra budsjettåret 2018. Saken forelegges Kirkemøtet 2018.  
 
Oppfølging: 
Tas opp på årlig møte med KIFO for å varsle gjennomgang. Kirkerådet må vurdere 
konsekvensene for KIFO av evt kutt i 2018, eller varsle en gradvis nedtrapping fra 2019. 
Fremmes som sak til kirkerådet senest i forbindelse med budsjett 2018. 
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KM 08/17 Regler for Kirkelig utdanningssenter nord 
Kirkerådet skal oppnevne styret og vedta ikraftredelse av reglene for KUN.  
 
Oppfølging: 
Dette gjøres i sak KR 13/17 på dette Kirkerådsmøtet. 
 
KM 09/17 Mandat Arbeidsgjevarutvalet 
Kyrkjerådet vedtok mandat for Arbeidsgjevarutvalet. Protokollar frå møta skal sendast 
Kyrkjerådet fortløpande. 
 
Oppfølging: 
Det vedtatte mandatet er allerede er implementert.Protokollene legges løpende frem for 
Kirkerådet i deres møter. 

 
KM 10/17 Forberedelse til LVFs 12. generalforsamling: Frigjort av Guds nåde 
Kirkemøtet har en liste med momenter de ber delegasjonen være særlig oppmerksomme på. 
 
Oppfølging: 
Kirkerådet oversender merknader og vedtak til delegasjonen og ber de ta det inn i 
delegajonens forberedelser til møtet. 
 
M 11/17 Forsøk med alternativ arbeidsgiverorganisering etter 
virksomhetsoverdragelsen 
Kirkemøtet ber Kirkerådet å utarbeide en veiledning for forsøk og vil også godkjenne 
søknader. 
 
Oppfølging: 
Det arbeides med å sette opp en veiledning som inneholder de formkrav som må møtes for 
de ulike typer søknader. Denne veiledningen vil presenteres på Kirkerådets møte i juni. 
Søknader vil kunne utformes på bakgrunn av det som der vedtas. Parallelt med denne 
prosessen vil det også bli foretatt en informasjonsinnhenting om allerede eksisterende 
ordninger og avtaler som kan peke mot ulike utforminger av samordnet ledelse etter modell 
C, og det planlegges et nettsted der disse kan presenteres sammen med de forsøkene som 
etter hvert igangsettes.  
Det arbeides også med en nærmere utregning av de økonomiske konsekvensene av 
forsøkene.  
 
KM 12/17 Kirkens digitale satsing og medlemskommunikasjon 
De digitale kommunikasjonsplattformene er viktige for Den norske kirkes oppdrag med å nå 
ut med evangeliet om Jesus Kristus og være en folkekirke. Dette skal gjenspeiles i 
Kirkerådets satsing på digital kommunikasjon. 
 
Kirkemøtet mener at Den norske kirke skal ha ambisiøse mål for satsingen på digitale 
kommunikasjonsplattformer. Dette må gjenspeiles i fremtidige budsjettprioriteringer. 
Kommunikasjonsressursene bør styrkes sentralt, slik at Kirkerådet kan legge til rette for 
strategisk kommunikasjonsarbeid hos menighetene. 
 
Kirkemøtet ønsker spesielt ved denne anledning at Kirkerådet bør vurdere ekstra ressurser 
til å:  
• videreutvikle kirken.no, Kirkebakken og tilstedeværelsen på SoMe  
• øke kommunikasjonsressursene sentralt og kommunikasjonskompetansen på alle nivåer i                
Den norske kirke  
• samle alle menigheter og fellesråd på felles intranett og felles publiseringsløsning  
 
Oppfølging: 
Kirkerådet fortsetter det strategiske arbeidet med å legge til rette for samtale på nettet. Dette 
gjøres blant annet ved at det er bevilget ekstra midler til å styrke samarbeidet med 
nettprester. Det er gjennomført kursing av nye nettprester og chattetilbudet vil bli utvidet 
straks flere er klare til å sette i gang. 
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Det arbeides videre med å bistå bispedømmer og menigheter i strategisk bruk av sosiale 
medier. Blant annet arbeides det med å lage en veiledning til menigheter om strategisk bruk 
av spesielt Facebook i sitt arbeid med medlemskontakt.  
 
Kirkerådet vurderer økonomiske og administrative konsekvenser av å tilby Kirkebakken 
gratis til alle enheter i Dnk. Sammen med medlemsregister og rapporteringsverktøy for 
trosopplæring vil dette kunne utgjøre et "minstemål" av å samle hele kirken på ett nett, og 
det vil kunne stilles krav til bruk. Det vurderes om det er økonomisk rom for dette allerede 
innenfor vedtatt budsjett for 2017. 
 
Innenfor tilgjengelige ressursrammer vil det jobbes videre med utvikling av innhold, 
funksjonalitet og betjening av kirken.no og sosiale medier. Kirken.no vil være finansiert av 
en viss betaling fra alle de enhetene som bruker systemet.  
En mer konkret tiltaksplan med kostnadsberegning er under utvikling og vil foreligge i løpet 
av våren. Om nødvendig må planen vurderes i forbindelse med budsjettrevisjon i 
september.  

 
 KM 13/17 Kontrollutvalg og etablering av internrevisjon 2017 
Kirkemøtet ber om en orientering om hvordan en legger opp til forholdet mellom 
Kirkerådets funksjon som styre og Kirkerådets administrasjon. Videre ber Kirkemøtet 
Kirkerådet etablere internrevisjon og anskaffe ekstern leder til internrevisjonen og 
uavhengig sekretærkompetanse til Kontrollutvalget. 
 
Oppfølging: 
Anbudsrunde med innkjøp av internrevisor igangsettes våren 2017 med sikte på oppstart 
tidlig høsten 2017. Team på 5 personer fra BDR/KR settes sammen etter at internrevisor er 
anskaffet i samarbeid med den som får oppdraget. Samtidig anskaffes uavhengig sekretær til 
kontrollutvalget, slik at utvalget er operativt fra høsten 2017. 
 
Forholdet mellom Kirkerådet og dets administrasjon tas opp ved fremleggelse av 
delegasjonsreglement i KR juni 2017. 
 
Uten at det er forankret i en egen sak/vedtak, ble det bl.a. stilt spørsmål om personlig ansvar 
for medlemmer av bispedømmeråd og Kirkeråd. Dette vil bli tegnet ut til juni-møtet i 
kirkerådet. 

 
KM 14/17 Val av revisor 
Ingen oppfølgingspunkt i vedtaket. Revisor er underrettet om Kirkemøtes vedtak. 

 
KM 15/17 Endringer i Kirkemøtets forretningsorden 
Ingen oppfølgingspunkt i vedtaket. 

 
KM 16/17 Sluttrapport Skaperverk og bærekraft 
 
Kirkemøtet vedtok å slutte seg til Kirkerådets vedtak. Vedtaket understreket behovet for å 

videreføre erfaringene fra Skaperverk og bærekraft (SoB) på alle nivå i kirken for å redusere 

kirkens klimafotavtrykk. Prioriterte områder ble presisert;  

 Grønn kirke - miljøledelse i praksis, med fokus på grønne menigheter og fellesråd.  

 Økt samarbeid på prostinivå om kirkens arbeid med vern om skaperverket. 

 Reduserte klimagassutslipp fra kirker og andre bygninger og fra reisevirksomhet. 

 Ressursgruppene på bispedømmenivået videreføres, og mandatet bør tydeliggjøres.  

 

Kirkemøtet ba også om en ny sak om fremdrift og måloppnåelse på kirkens arbeid med klima 

og miljø til Kirkemøtet i 2021. 
 
Oppfølging: 

http://kirken.no/
http://kirken.no/
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Oppfølgingen av vedtakene i Kirkeråd og Kirkemøte er i full gang, men krever også innsats 
og oppmerksomhet fra mange flere enn kirkens ledelse og Kirkerådets sekretariat. 
Samarbeidet med Klimavalgalliansen videreføres og vil i 2017 medføre en innsats for å sette 
klima og det grønne skiftet i Norge på dagsorden fram mot stortingsvalget i 2017. 
I tråd med vedtaket fra Kirkerådet planlegges det også en kirkelig ledersamling om klima og 
miljø. 
 
En viktig satsing for Den norske kirke er et nytt samarbeid med stiftelsen Miljøfyrtårn. I 
dette samarbeidet blir «grønn menighet» integrert med nyskapningen «grønne fellesråd» og 
miljøfyrtårnsertifiserte fellesråd og bispedømmeråd. 

Evaluering av Kirkemøtet 
Kirkerådet har som etter kirkemøtet i 2016 sendt en spørreundersøkelse til medlemmene av 
Kirkemøtet. Vi har en svarprosent på ca 50 %. Det er noe mindre enn i fjor, men tilstrekkelig 
til å få et inntrykk av hvordan medlemmene opplevde Kirkemøtet. 
 
Hotellet: 
Får gjennomgående god tilbakemelding i år også. De fleste er veldig fornøyd med det meste. 
Et par klager på høyt støynivå i matsalen. Måltidene får god kritikk, middagen  får mer 
blandet tilbakemelding. Alt fra for lite mat, for mye kjøtt og for lite grønnsaker. Noen mener 
det er litt langt mellom måltidene, men frukt i pausene imellom gjør at det går bra. 
Tilbakemeldinger som veldig bra, topp service og hyggelige omgivelser er gjennomgående. 
 
Kirkemøtets åpningsdag: 
Deltakelsen på åpningsgudstjensten 97,1 % (94,1 i 2016). Åpningsgudstjenesten får god 
omtale. Det er ikke gitt rangering, men kommentarer som sterk og flott! og biskopens tale la 
en god ramme for kirkemøtet. Mange kommenterer biskop Tors preken som sterk og god. 
En negativ kommentar på at han brukte gudstjenesten til å argumentere for likekjønnet 
ekteskap. 
 
Flere kommenterer at rytmisk liturgisk musikk fungerte dårlig i kirken med bare bruk av 
orgel og kor.   
 
Mottakelsen i Herresalen får også gode tilbakemeldinger. Kommentarer som veldig bra, 
men det blir lenge å stå. Trondheim kommunes ordførers tale var bra. Kort og høytidelig  
nok, veldig god mat. Det ble også kommentert positivt at det ikke var så mange som i fjor.  
 
Kulturarrangement: 
På Luther med latter deltok 82,4 % av de som svarte. Kommentarer som veldig flott 
forestilling. Læring gjennom humor er bra. De fleste gir veldig god tilbakelding (snitt ca 5 
på skala fra 1-6), men det er et par som ikke likte sekvensen med katolikkene og avlat og et 
par som ikke syntes noe særlig om forestillingen som helhet. 
 
På festforestillingen på Byscenen deltok 95.6 % av de som har svart. Programmet får høyt 
skår, mellom 5 og 6. Det mangler dessverre kommentarer til arrangementet på grunn av 
teknisk feil i spørringen. 
 
Andre gudstjenester og andaktslivet: 
Søndagens gudstjeneste hadde en oppslutning på 92,6 % av de som har svart på 
undersøkelsen. Avslutningsgudstjenesten tirsdag morgen hadde noe lavere oppslutning i år 
enn i fjor 58,8 % (75,8 i 2016 ) 
 
Morgenbønnene får stort sett gode tilbakemeldinger med kommentarer som passe lange, 
kunne gjerne bare vært liturgiske og ikke andakt. Har lite sans for veksellesning/ liturgi, 
men sånn er eg. Funnet sin form, godt ledet. En fin oppstart på dagene. 
 
Det ser ut som det er blandet om komiteene gjennomførte aftenbønnene. Det er stort sett ok 
respons der de er gjennomført. Kommentarer som viktig med denne avslutningen etter 
intense diskusjoner – vi er tross alt på et kirkemøte og vi gjennomførte sjelden disse. 
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Saksbehandling 
Saksbehandlingen får jevnt over score på 5 av 50 % av respondentene og med omtrent likt 
fordelt på 4 og 6 av drøyt 20 %. Orienteringssakene får litt lavere score enn komitearbeidet 
og saksbehandling i plenum. 
 
Saksbehandlingen i komiteene gir stort sett bra tilbakemelding. Det er noen kommentarer på 
at ikke alle slapp like mye til og et par kommenterer høy vanskelighetsgrad i sakspapirene. 
Noen kommenterer veldige gode sekretærer mens et par kommenterer at sekretærene ikke 
var med hele tiden. En respondent stiller spørsmål om regelverk av juridisk art egner seg til 
komitebehandling. Komitelederne får god tilbakemelding Det er vanskelig å si om 
kommentarene går på enkelte komiteer eller på tvers av komiteer. Vi har ikke spurt spørsmål 
knyttet til den enkelte komité. Komiterom får stort sett bedre score i år enn i fjor. Det er 
færre i komitene i år, noe som gjør utslag. Det er fortsatt ett komiterom som ikke er fullt ut 
tilfredsstillende. 
 
I plenumsbehandlingen får dirigentskapet meget gode tilbakemeldinger. Kommentarer som 
meget god møteledelse av dirigentskapet er gjennomgående. Noen er glad for striks ledelse 
mens andre synes de ble for stramme innimellom.  
 
Når det gjelder papirløst kirkemøte og bruk av møteappen så gi henholdsvis 80% og 73 % 
scorene 5 og 6 for disse. Papirmengden under Kirkemøtet er redusert med 80 - 85 % de siste 
to årene. I tillegg er forbruket av papir i forkant (utsending av sakspapirer) av  møtet også 
nesten borte.  
 
Annet 
Lengden på møtet tas opp av mange. Der spriker meningene. En del mener det bør kortes 
ned og bruke tiden møtet varer bedre til saksbehandling. Andre mener at det var fint med en 
rolig søndag etter travle dager. For flere er det en balanse mellom å være borte fra hjem og 
arbeid så mange dager, og en god balanse mellom saksbehandling og andre felles aktiviteter 
og fritid. Vi må vurdere lengden på møtet i forbindelse med at sakslisten til Kirkemøtet 2018 
fastsettes, men det ser ut til å være flere store og krevende saker på listen til Kirkemøtet 2018 
enn i 2017. 
 
Martin Junges tale i plenum gir et score på ca 4. Vi har ingen videre kommentarer til denne. 
 
Kirkemøtets sesjoner i plenum ble streamet og kunne følges på nett. Nedenfor er en oversikt 
over hvor mange som fulgte sendingen under møtet og hvor mye enkelte sesjonene er sett i 
etterkant. 
 
Totalt antall seere på streamingen (direktesending) fra Kirkemøtet 2017: 
 
Torsdag 26. januar - 1250 seere 
Fredag 27. januar - 643 seere 
Lørdag 28. januar - 1165 seere 
Mandag 30. januar - 2193 seere 
Tirsdag 31. januar - 549 seere 
 
Antall som har sett på opptak fra Kirkemøtet 2017 
(https://vimeo.com/channels/kirkemotet2017)  i etterkant av direktesendingene: 
 
De fire mest populære sesjonene: 
 
30. januar 2017 - Ny vigselsliturgi - debatt og vedtak  
Opptak vist 428 ganger (pr. 14. februar 2017) 
 
28. januar - Ny vigselsliturgi - debatt 
Opptak vist 409 ganger (pr. 14. februar 2017) 
 

https://vimeo.com/channels/kirkemotet2017
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26. januar - Generaldebatten 
Opptak vist 367 ganger (pr. 14. februar 2017) 
 
30. januar - Fastsetting av liturgisk musikk 
Opptak vist 280 ganger (pr. 14. februar 2017) 
 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Selve saken har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser. De økonomiske 
konsekvenser for oppfølging av den enkelt sak vil komme når disse behandles. 
 
 
 
 
 
 


