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Kirkemøtet 2018 – evaluering og oppfølging 
  

 

Sammendrag 
Kirkemøtet 2018 ble avholdt i Trondheim i perioden 11.-16.april. Kirkemøtet fikk seg 
forelagt 16 saker, hvorav 12 gikk til komitebehandling før vedtak.  
 
En evaluering etter Kirkemøtet viser at deltagerne i stor grad er fornøyde med 
gudstjeneste- og andaktsliv, og det gis tilbakemelding om at hotellet legger 
forholdene godt til rette for deltagerne. Arbeidet i komite- og plenum fungerer i 
hovedsak greit, men deltagerne opplever stort arbeidspress og at tiden blir for knapp. 
Videre er det variasjon i kvaliteten på bla. komiteledelse. Papirløst kirkemøte samt 
møteapp vurderes som positivt. Det er behov for å gå igjennom Kirkemøtets 
forretningsorden på enkelte punkter. 
 
 
 
 

 

Forslag til vedtak 
 
1. Kirkerådet tar evalueringen av Kirkemøtet 2018 til orientering 

2. Kirkemøtets forretningsorden tas opp til revisjon 
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Saksorientering 
 

Bakgrunn 
Det gis i det følgende en evaluering av Kirkemøtet 2018 på bakgrunn av 
tilbakemelding fra deltagerne, videre gis det en kort oversikt over oppfølging av 
vedtakene gjort under Kirkemøtet.  
 

1. Evaluering av Kirkemøtet 2018 

Kirkemøtet 2018 ble avholdt i Trondheim. Forhandlingene var lagt til Hotell Scandic 
Nidelven. Kirkerådet har mottatt svar på en Quest back undersøkelse fra 94 
personer, dvs. ca. 70 % av deltagerne. Svar på spørsmålene som ble stilt skulle 
rangeres på en skala fra 1 – 6, hvor en er svært dårlig og seks er svært godt. Under 
gjengis i parentes gjennomsnittsskår for de ulike spørsmålene. 
 
Hotellet  
Hotellet fikk meget god tilbakemelding både med hensyn til plenumsal (5,4), 
komiterom (4,93), fellesområdene (5,04) og måltidene (5,34). Gjennomgående 
kommentar er -  veldig bra - god service, hyggelig betjening. Kommentarene viser 
videre at ikke alle komiterommene er dimensjonert for så store komiteer som vi har, 
likevel var tilbakemeldingene nå bedre enn tidligere år. Noen gir uttrykk for støy fra 
gata om natten.  
 
Når det gjelder måltidene er ordbruken veldig bra, fantastisk – topp måltider, dette 
gjelder særlig frokost og lunsj. Noen kommenterer at middagen ikke helt holdt mål, 
særlig etterlyses grønnsaker, det kommenteres også at det var for mange 
kjøttmåltider. Videre bemerkes det at støynivået var høyt under middagene og at 
dette gjorde det vanskelig å snakke sammen. 
 
Kirkemøtets åpningsdag (ingen rangering) 
Ordførerens mottagelsen i Herresalen ble tatt godt imot, men kommentarene 
varierer fra god mat og hyggelig stemning til at det er slitsomt å stå så lenge.  
 
I den grad åpningsmøtet er kommentert er det positive tilbakemeldinger, variert og 
bra – fint med korsang. Kirkerådsleders tale får gode tilbakemeldinger (4,94). 
Generaldebatten er det delte meninger om, det kommenteres at den er springende. 
Samtidig er mange positive til generaldebatten og gir uttrykk for at det er godt med 
et sted hvor det er rom for korte innlegg. 
 
Gudstjeneste og andaktsliv 
Oppslutningen varierte ved de ulike arrangementene, mens 88,3 prosent deltok på 
åpningsgudstjenesten, 86,3 % på søndagens gudstjeneste var det bare 39,4 % som 
deltok på gudstjenesten i Bakke kirke mandag morgen (avslutningsgudstjenesten).  
 
Åpningsgudstjenesten får svært gode tilbakemeldinger, karakteristikker som 
fantastisk og utrolig flott går igjen. De som deltok i Bakke kirke gir svært positive 
tilbakemeldinger, både på gudstjenestens innhold, men også at selve kirken gir en 
god opplevelse. Gudstjenesten oppleves som en god avslutning på uken. 
 
Når det gjelder morgenbønnene (4,88) kommenteres det gjennomgående at dette er 
enkelt og greit, fungerer bra og positivt at det er i plenumsalen. De fleste komiteene 
gjennomførte kveldsbønn, men tilbakemeldingen tyder på at dette ikke gjaldt alle. 
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Tilbakemeldingen er imidlertid at det fungerte godt med kveldsbønn i komiteene hos 
de som hadde det, noen melder at de ble offer for tidspress. 
 
Saksbehandlingene i komiteene (4,57) 
Tilbakemeldingen varierer i forhold til hvilken komite den enkelte har vært i, 
arbeidspress, komiteledelse og komitesekretærer bedømmes ulikt. De fleste 
komiteene har tydeligvis hatt gode prosesser med god ledelse, dyktige sekretærer og 
passe arbeidsmengde. Mens det for andres del antydes uklar og/eller dårlig ledelse 
og uheldige opplevelser. Det meldes også om problemer for mindretallet for å få 
synliggjort sine standpunkter. 
Det synes som om en komite har hatt så mange eksterne bidragsytere at dette har 
gått utover saksbehandlingen i komiteen. 
  
Plenumsbehandlingen (4,43) 
Dirigentskapet får stort sett gode tilbakemeldinger, men noe varierende kvalitet, 
spesielt med hensyn til noen av avstemningene.  Det stilles spørsmål ved bruk av 
prøveavstemning, noen mener saksdokumentene er for omfangsrike og detaljerte. 
Det oppleves også som problematisk med mye Facebook kontakt mellom delegatene 
under plenum. 
 
Det meldes også om noe usikkerhet mht. arbeid i komiteene versus 
plenumsbehandling, og regler for 1. og 2. gangs behandling i plenum. 
 
Orienteringssakene (4,7) 
Her er kommentarene at det fungerer bra og at det er en god formidling. Det synes 
også som om omfanget hva tid angår er greit, noen syntes det gikk for fort, andre at 
det tok for mye tid – men gjennomgangstonen er at det fungerte bra. Presentasjonen 
av det internasjonale kirkefellesskapet trekkes frem som positivt, spesielt kahoot, 
også direktørens årsmeldingsorientering vurderes positivt (5,28). 
 
Papirløst Kirkemøte/møteappen (5,10/5,20) 
Det er stort sett gode erfaringer med papirløst kirkemøte, kommentarene er i 
hovedsak at det fungerte meget bra og at dette er nødvendig. Noen kommenterer at 
et er krevende med så store dokumenter på skjerm, og vekslingen mellom 
saksdokument i eMeetings og komiteuttalelsene i møteappen gjør saksbehandlingen 
i plenum tungvint. Møteappen vurderes positivt. Papirløst kirkemøte få bedre skår 
nå enn i 2016, dette handler nok både om bedring av tekniske løsninger, men også 
om tilvenning. 
 
Kirkemøtets lengde, disponering av tid og andre kommentarer. 
Mange opplever kirkemøteuken som intens og hektisk, lange dager og få pauser. 
Kommentarene varierer fra at kirkemøtet er for langt til at det bør utvides med en 
dag. Uavhengig av bedømmelse av KMs varighet er det mange som påpeker at det 
ikke ble tilstrekkelig med tid til forsvarlig saksbehandling. Noen peker på muligheten 
for å overlate flere saker til Kirkerådet, for slik å redusere saksmengden under 
Kirkemøtet.  
 
I motsetning til tidligere Kirkemøter var det ikke satt et eget tema for dette 
Kirkemøtet, det kommenteres som et savn av noen få i evalueringen. 
 
Konklusjon 

1. Hotell Scandic fungerer godt som kirkemøtehotell, de to minste 

komiterommene må byttes ut med to større, etter ombyggingen skal det være 

mulig.  
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2. Åpningsgudstjeneste i Nidarosdomen, deltagelse i søndagens gudstjeneste i 

Nidarosdomen og avslutning i Bakke kirke beholdes. Likeledes videreføres 

ordningen med enkle morgen og aftenbønner, i hhv plenumssal og 

komiterom, avhengig av dagsorden. 

3. Det må fortas en vurdering av dirigentskap, komiteledere og 

komitesekretærer forut for Kirkemøte 2019. 

4. For å sikre en forsvarlig saksbehandling og minske tidspresset under møtet 

gjennomføres Kirkemøte 2019 i perioden 27.mars – 2.april. 

5. Det foretas en gjennomgang av Kirkemøtets forretningsorden mht de 

problemstillinger som er fremkommet under evalueringen.  

2.Oppfølging av vedtak Kirkemøtet 2018. 
 
Kirkemøtet 2018 behandlet 12 saker som ble behandlet i komiteer før vedtak i 
plenum.  
 
KM 05/18 Ordning for utpeking av biskop 
Saken legges frem for Kirkerådet i juni for fastsettelse av ikrafttredelsestidspunkt. 
Reglene oversendes Lovdata for publisering. Kirkemøtet 2019 får sak om preses sitt 
tilsynsområde.  
 
KM 06/18 Regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet 
Se KR 42/18 med endringer i kirkevalgreglene. 
 
KM 07/18 Visjonsdokument 2019 – 2022 
Dokumentet formidles til bispedømmeråd og menighetsråd, og legges til grunn i 
kommende planprosesser. 
 
KM 08/18 Ordning for samisk kirkelig valgmøte 
Reglene legges til grunn ved fremtidig nominasjon og valg av samiske representanter 
til de organer regelverket fastsetter. Reglene oversendes Lovdata for publisering. 
Samisk kirkeråd utarbeider forslag til forretningsorden for valgmøtet. 
Samisk kirkeråds statutter § 5 rettes i henhold til vedtaket. 
 
KM 09/18 Ny forskrift om Den norske kirkes medlemsregister 
Forskriften oversendes Lovdata for publisering. Kirkerådet arbeider med en 
avklaring vedrørende lagring av personopplysninger, jf vedtakets punkt 1. 
 
KM 10/18 Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn  
Kirkemøtets uttalelsen er oversendt departementet. 
 
KM 11/18 Rapport og veivalg for Den norske kirkes kunst og kultursatsing 
Vedtaket blir fulgt opp med en egen plan som viser hvordan de enkelte punktene skal 
følges opp over tid.  
 
KM 12/18 Endringer i regler gitt av Kirkemøtet 
De berørte regelverk oppdateres og gjøres kjent for berørte parter. 
 
KM 13/18 Fremtidig organisering av Kirkelig utdanningssenter nord (KUN). 
Kirkerådet følger opp vedtaket om virksomhetsoverdragelse av KUN fra Den norske 
kirke til VID, jf. KR 40/18. 
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KM 14/18 Kirkemøtets fordeling av midler for 2019 og orientering om budsjett for 
2018 
 
Fordeling av statstilskuddet for 2019 fordeles i henhold til Kirkemøtets vedtak. 
Videre følger Kirkerådet opp punktet om evaluering av KIFOs virksomhet. 
 
KM 15/18 Kirkerådets sammensetning 
Kirkerådet forbereder sak om nye valgregler til KM 2019. En sak legges frem for 
Kirkerådet i september for fastsettelse av ikrafttredelsestidspunkt for endring i 
Regler for Kirkerådets virksomhet, § 4 nr. 6. Leder for Utvalg for ungdomsspørsmål 
innkalles til Kirkerådets møter etter at regelendringen er trådt kraft.   
 
KM 16/18 Kontrollutvalgets innstilling 
Kirkerådet følger opp Kontrollutvalgets budsjettbehov. 
 
 
 

 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Budsjettramme for Kirkemøte 2019 vil bli lagt frem for Kirkerådet i septembermøtet. 
Den foreliggende sak har ingen direkte økonomiske konsekvenser. 
 
 
 
 
 
 
 


