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Kirkemøtet 2019 - program og saksliste 
  

 

Sammendrag 
Kirkemøtet 2019 avholdes i perioden onsdag 27.mars – mandag 1.april 2019.april på Scandic 
Hotell Nidelven i Trondheim. 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 15 saker til Kirkemøtet 2019, hvorav 11 skal behandles i de ordinære komiteene.  
 
 
 

Forslag til vedtak 
1. Saksliste: 

KM 01/19  Godkjenning av innkalling og saksliste  
KM 02/19 Rapport fra Den norske kirkes kontrollutvalg  
KM 03/19 Valg  
KM 04/19 Orienteringssaker  
KM 05/19 Justering av Ordning for hovedgudstjenesten 
KM 06/19 Kirkeordning for Den norske kirke   
KM 07/19 Regler for valg av Kirkeråd  
KM 08/19 Kirkemøtets budsjettreglement 
KM 09/19 Fordelingsnøkler i rettssubjektet 
KM 10/19 Mindre endringer i regelverk vedtatt av Kirkemøtet 
KM 11/19 Melding om kontrollutvalgets arbeid 
KM 12/19 Kirkemøtets fordeling av midler 2020, budsjett 2019 
KM 13/19 Endring i personalreglementet 
KM 14/19 Revidert strategiplan for samisk kirkeliv 
KM 15/19 Kirkemøtets forretningsorden 

 

2. Kirkerådet vedtar det foreliggende forslag om fordeling av sakene KM 05/19 -

15/19 på de seks ordinære komiteene i Kirkemøtet. 
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3. Kirkerådet vedtar de foreliggende forslag på  

- dirigentskap 

- tellekorps  

- komiteledere 

Dersom noen av de foreslåtte kandidater ikke kan påta seg vervet, gis 

direktøren fullmakt til å foreslå andre personer. 

 

4. Det arbeides videre med planlegging av Kirkemøtet 2019 ut fra de føringer 

som gis i møtet. 

 
 
 

Saksorientering 
 

Saksliste 
Kirkerådet vedtok en foreløpig saksliste i sitt september-møte (KR 55/18).  Det foreslås noen 
endringer i sakslisten. 
 
Sakene Ny forskrift om døvekirkelige organer og Alternative menighetsdannelser 
endres til:  
Mindre endringer i regelverk vedtatt av Kirkemøtet.  
Saken vil omhandle Forskrift for ordning med døvemenigheter, Alm. bestemmelser for 
skriftemål (taushetsplikt), Forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting som prest i Den 
norske kirke (endring i § 5) samt Valgmenigheter. Saken fremmes for Kirkerådet i januar. 
Sak om valgmenigheter fremmes for KR i desembermøtet. Dersom Kirkerådets vedtak i 
saken om Valgmenigheter er i samsvar med det som er foreslått, ansees det ikke nødvendig å 
legge opp til en bred behandling av saken under Kirkemøtet.  
 
Videre er det forberedt sak om Kirkemøtets forretningsorden, det vises her til KR 66/18. 
 
Dette gir følgende saksliste i 2019: 
KM 01/19  Godkjenning av innkalling og saksliste  
KM 02/19 Rapport fra Den norske kirkes kontrollutvalg  
KM 03/19 Valg  
KM 04/19 Orienteringssaker  
KM 05/19 Justering av Ordning for hovedgudstjenesten 
KM 06/19 Kirkeordning for Den norske kirke   
KM 07/19 Regler for valg av Kirkeråd  
KM 08/19 Kirkemøtets budsjettreglement 
KM 09/19 Fordelingsnøkler i rettssubjektet 
KM 10/19 Mindre endringer i regelverk vedtatt av Kirkemøtet 
KM 11/19 Melding om kontrollutvalgets arbeid 
KM 12/19 Kirkemøtets fordeling av midler 2020, budsjett 2019 
KM 13/19 Endring i personalreglementet 
KM 14/19 Revidert strategiplan for samisk kirkeliv 
KM 15/19 Kirkemøtets forretningsorden 
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Fordeling av saker på Kirkemøtets komiteer 

Kirkemøtets medlemmer er fordelt på seks komitéer for hele 4-års perioden. Ved 
eventuelle forfall trer varamedlem inn i den komiteen som fast medlem sitter i. 

Det er en målsetting å fordele de tolv sakene som skal behandles i komiteer slik at 
belastningen blir noen lunde jevnt fordelt. Samtidig skal komiteene i hovedsak få 
saker som hører innunder sitt saksfelt. Det er i år ingen saker som tematisk hører 
hjemme i komite B. 

Fordelingen under har så langt det er mulig, forsøkt å ta hensyn til jevn fordeling av 
saker på komiteene, temamessig tilhørighet samt tilgang på sekretærhjelp til 
komiteene.  

Komité A Gudstjeneste og evangelisering  

KM 05/19 Justering av Ordning for hovedgudstjenesten 

Komité B Undervisning, diakoni og samfunnsspørsmål   

KM 07/19 Regler for valg av Kirkeråd  

KM 10/19 Mindre endringer i regelverk vedtatt av Kirkemøtet 

Komité C Økonomi og kirkeordning  

KM 09/19 Fordelingsnøkler i rettssubjektet  

KM 12/19 Kirkemøtets fordeling av midler 2020, budsjett 2019 
 
Komité D Kirkeordning  

KM 06/19 Kirkeordning for Den norske kirke   

KM 08/19 Kirkemøtets budsjettreglement 

Komité E Personal, arbeidsgiverspørsmål og utdanning  
 
KM 13/19 Endring i personalreglementet 
 
KM 15/19 Kirkemøtets forretningsorden 
 
Komité F Informasjon, urfolk, internasjonale og økumeniske forhold 
 
KM 11/19 Melding om kontrollutvalgets arbeid 
 
KM 14/19 Revidert strategiplan for samisk kirkeliv 

Komiteledere 
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Komiteledere velges for ett år av gangen. Det foreslås at komitelederne fra 2018 
gjenvelges for 5 av komiteene, mens det foreslås en ny leder for komite E: 

- Komité A: Karin Elin Berg, Borg 

- Komité B: Ann Christin Elvemo, Nord-Hålogaland 

- Komité C: Kristin Skjøtskift, Oslo 

- Komité D: Karl Johan Kirkebø, Bjørgvin 

- Komité E: Per Eilert Orten, Møre 

- 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 to av dirigentene fra 2018 gjenvelges med Lill Tone Grahl-Jacobsen 
som hoveddirigent, som ny dirigent forslås Ole Martin Grevstad, Møre. 
 
Dirigent      Varadirigent 
Lill Tone Grahl-Jacobsen, Tunsberg   Marit Hermstad, Sør-Hålogaland 
Kai Steffen Østensen, Agder og Telemark  Rønnaug Torvik, Agder og Telemark 
Ole Martin Grevstad, Møre     Ola Smeplass, Sør-Hålogaland 
    

Tellekorps  
 

Det skal oppnevnes et tellekorps bestående av 5 representanter fra sekretariatet 
(forr.ord § 3-4): 
Øyvind Meling (leder) 
Jan Rune Fagermoen 
Berit Hagen Agøy 
Ole Inge Bekkelund 
Jens Bjelland Grønvold 
 

Øvrig program under Kirkemøtet 

Åpningsdagen  

I samsvar med drøftingene i Kirkerådets septembermøte blir åpningsdagen 
bestående av gudstjeneste i Nidarosdomen etterfulgt åpningsmøtet med et todelt 
program.  Det vil bli en samtale etter forbilde av Vestfrontmøtet under 
Olavsfestdagene. Konseptet er planlagt ut fra temaet Arv – fremtid -  forvandling. 
Tidligere kommunikasjonsdirektør i KN Håkon Haugsbø vil lede en samtale som vil 
handle om at kirken må levere «opplevelser som endrer livet» til enkeltmennesket, 
for slik å bevare folkekirken.  Grunnlaget for samtalen vil være Ann-Jorid Pedersens 
bok om Kunsten å designe en opplevelse. Hun lanserer her en 
«opplevelsespyramide» (kaller den også Himmelstige) som brukes til å designe 
opplevelser, hvor målet er forvandling – transformasjon. Foruten samtale hvor 4-5 
personer inngår vil det også være kunstneriske innslag samt en kunstutstilling, alt 
med lokale krefter. Petter Myhr, direktør for Olavsfestdagene sammen med Magne 
Vik Bjørkøy ved Nidaros bispedømmekontor tar hånd om regien av opplegget.  
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Videre vil det være tale ved Kirkerådets leder, hilsener ved preses og kulturminister. 
Under middagen vil det bli et kåseri ved direktør ved Nasjonalbiblioteket Aslak Sira 
Myhre i forbindelse med nasjonalt bokår – 500 år etter at de første norske bøkene ble 
trykket - Missale Nidrosiense og Breviarium Nidrosiense. 
 
Trondheims ordfører har ikke anledning til å motta Kirkemøtet åpningsdagen, men 
hun arrangerer en mottakelse i Herresalen umiddelbart etter søndagens gudstjeneste. 

Andakts- og gudstjenesteliv 

Foruten preses og Nidaros biskop vil de nye biskopene i Tunsberg og Stavanger 
medvirke i gudstjenestene under Kirkemøtet. Også søndagens gudstjeneste blir i 
Nidarosdomen, mens den avsluttende takkegudstjenesten avholdes i Bakke kirke. 
Morgenbønn avholdes daglig i plenumssalen, mens kveldsbønn blir enten i 
plenumssalen eller i komiterommene, alt etter hvor dagen avsluttes.  

 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Kirkemøtet er ressurskrevende; forberedelse, planlegging, saksbehandling og 
gjennomføring involverer store deler av sekretariatet. Kirkemøtet 2019 er budsjettert 
med i underkant av 5 mill. 
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