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Kirkemøtet 2020 - program og saksliste

Sammendrag
Kirkemøtet 2020 avholdes 22.-27. april på Scandic Hotel Nidelven. 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 17 saker til Kirkemøtet 2020, hvorav 13 skal behandles i de ordinære
komiteene. Kirkerådet vil ha opplæring i rådsarbeid for de nye bispedømmerådene
på et bispedømmerådsmøte i forkant av Kirkemøtet, men det vil også i starten av
Kirkemøtet brukes noe tid på opplæring i arbeidet på Kirkemøtet.
Kirkemøtet 2020 vil følge den innarbeidede strukturen med inviterte gjester til
åpningsdagen, og veksling mellom komite- og plenumsbehandling av saker gjennom
uken.

Forslag til vedtak
1. Kirkerådet vedtar følgende foreløpige saksliste for Kirkemøtet 2020:
KM 01/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
KM 02/20 Kontrollutvalgets rapport om Kirkerådets oppfølging av Kirkemøtets
vedtak
KM 03/20 Valg og oppnevninger
KM 04/20 Orienteringssaker
KM 05/20 Regler Mellomkirkelig råd
KM 06/20 Revisjon av diakoniplan
KM 07/20 Konfirmasjonstidens gudstjenester
KM 08/20 Melding om kontrollutvalgets arbeid
KM 09/20 Kirkemøtets fordeling av midler 2021 og orientering om budsjett for
2020
KM 10/20 Kristne migranter
KM 11/20 Regler for felles menighetsråd for flere sokn
KM 12/20 Fjernmøter for kirkelige råd

KM 13/20 Frivillighet
KM 14/20 Ungdomsdemokrati i Den norske kirke
KM 15/20 Kirke 2030 – oppspill til ny strategiplan 2021-2025
KM 16/20 Forlengelse av medlemskap i Statens Pensjonskasse som
pensjonsleverandør
KM 17/20 Evaluering av Samarbeid menighet og misjon (SMM)

2. Kirkerådet ber om at det arbeides videre med planlegging av Kirkemøtet 2020
ut fra de føringer som ble gitt i møtet.
3. Kirkemøtet avholdes i perioden 22. – 27. april 2020.
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Saksorientering
Saker som foreslås fremmet for Kirkemøtet 2020

Foruten godkjenning av dagsorden, orienteringssaker og nødvendige valg, KM
01/20,03/20 og 04/20 foreslås følgende saker fremmet for Kirkemøtet i 2020:
KM 02/20 Rapport fra Den norske kirkes kontrollutvalg
I henhold til § 2 i Regler for Den norske kirkes kontrollutvalg skal utvalget på
Kirkemøtets vegne forestå den løpende kontroll med Kirkerådets virksomhet –
herunder kontrollere om Kirkemøtets vedtak blir fulgt opp etter deres innhold og
forutsetninger. Det heter videre at «Kontrollutvalget rapporterer årlig resultatene av
sitt arbeid til Kirkemøtet, etter at disse først har vært forelagt Kirkerådet til
uttalelse». Det antas at Kirkerådet vil få rapporten på sitt marsmøte i 2020.
Rapporten legges frem i Kirkemøtet av kontrollutvalgets leder direkte i plenum.
KM 05/20 Regler Mellomkirkelig råd
Kirkemøtet ba i sak KM 6/19 Kirkerådet om å forberede en sak om nytt regelverk for
Mellomkirkelig råd til møtet i 2020. Forslag til nytt regelverk behandles i
Mellomkirkelig råd og Kirkerådet nå i september før det sendes på høring til
bispedømmerådene.
KM 06/20 Revisjon av diakoniplan
Dagens plan for diakoni ble vedtatt på Kirkemøtet i 2007. Et revidert planforslag har
vært til høring og fremmes nå for Kirkemøtet til vedtak. Kirkerådet vil få planen til
behandling til sitt desembermøte.
KM 07/20 Konfirmasjonstidens gudstjenester
Den gjeldende liturgi for konfirmasjonstidens gudstjenester finnes i
Gudstjenesteboken fra 1992, Del II Kirkelige handlinger. I samsvar med reglene for
liturgisaker vedtok Kirkerådet i februar 2002 nye bønner for gudstjenestene i
konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. Forslag til nye liturgier for
konfirmasjonstidens gudstjenester har vært på høring, og fremmes for Kirkerådet på
dette møtet. Bispemøtet behandler saken i oktober.
KM 08/20 Melding om kontrollutvalgets arbeid
I henhold til § 5 i Regler for Den norske kirkes kontrollutvalg skal utvalget avgi
rapport til Kirkemøtet om hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og
resultatene av disse. Kontrollutvalget vil også fremme forslag til områder for
forvaltningsrevisjon i 2020 for Kirkemøtet i 2020.
KM 09/20 Kirkemøtets fordeling av midler 2021 og orientering om budsjett for
2020
Saken fremmes for Kirkemøtet på bakgrunn av Kirkemøtets budsjettreglement, jf sak
KM 08/19. Saken fremmes for Kirkerådet i desember.
KM 10/20 Kristne migranter
Kirkerådet får på sitt møte i september skisse til en sak for Kirkemøtet. På bakgrunn
av samtalen i Kirkerådet, legges det frem forslag til kirkemøtedokument til
Kirkerådets møte i desember.
KM 11/20 Regler for felles menighetsråd for flere sokn
Kirkemøtet skal vedta regler for felles menighetsråd for flere sokn. Til nå har det kun
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vært godkjent som en prøveordning. Kirkerådet får forslag til høringsdokument på
sitt møte i september.
KM 12/20 Fjernmøter for kirkelige råd
Kirkemøtet 2019 vedtok endringer i formene for bispedømmerådets virksomhet. Der
ble det på bestemte premisser åpnet for fjernmøter. Disse endringer gjelder kun for
bispedømmerådene. Nå fremmes det forslag gjeldende for de andre kirkelige rådene
også.
KM 13/20 Frivillighet
Kirkerådet får på sitt møte i september skisse til en sak for Kirkemøtet. På bakgrunn
av samtalen i Kirkerådet, legges det frem forslag til kirkemøtedokument til
Kirkerådets møte i desember.
KM 14/20 Ungdomsdemokrati i Den norske kirke
Kirkemøtet ba i KM 6/19 pkt. 7 Kirkerådet om å forberede en sak om regelverk for
ungdomsdemokrati til Kirkemøtet 2020. Saken er nå på høring og Kirkerådet vil få
den til behandling på sitt møte i desember.
KM 15/20 Kirke 2030 – oppspill til ny strategiplan 2021-2025
Kirkemøtet skal i 2021 vedta strategiplan for ny 4-årsperiode. For å sikre en god
prosess, er det tatt initiativ til en refleksjonsprosess rundt «Kirke 2030». Hvem og
hva vil vi være som kirke ti år framover? Hva skal til for å nå disse målene? I
forbindelse med vårens styringssamtaler mellom Kirkerådet og bispedømmerådene,
ble dette tematisert. UKM 2019 vil også drøfte saken og vi ønsker å få en bredest
mulig samtale i kirken før Kirkemøtet 2020 som da kan ha en drøfting i komiteer og
evt i plenum som ikke fører til et tradisjonelt vedtak, men der innspill samles
sammen og vil utgjøre grunnlagsmaterialet for arbeidet med ny strategiplan for
vedtak i KM 2021.
KM 16/20 Forlengelse av medlemskap i Statens Pensjonskasse som
pensjonsleverandør
Plikten til å være medlem i Statens pensjonskasse går ut 31.12.2020. Det er igangsatt
prosess for å bringe på det rene om staten ønsker å ha Den norske kirke
(rettssubjektet) som kunde, og hva et vanlig kundeforhold (ikke lovpålagt) kan
medføre av endring av vilkår. Pensjon er regulert i Hovedtariffavtalen til KA, og det
pågår samtaler med KA om videreføring av dagens ordning i forhold til avtaleverket.
Kirkemøtet har tatt stilling til pensjonsspørsmålet i forbindelse med
virksomhetsoverdragelsen, og saken må derfor fremmes for Kirkemøtet.
KR 17/20 Evaluering av Samarbeid menighet og misjon (SMM)
Det vil i høst bli foretatt en ekstern evaluering av SMM. På bakgrunn av denne må
Kirkerådet vurdere om det skal fremmes en sak for Kirkemøtet i 2020. Kirkerådet får
saken på sitt januarmøte.

Behandling av saker med mer under Kirkemøtet
Elektronisk saksbehandling
Erfaringene fra de siste Kirkemøtene tilsier at Kirkemøtet vil få sakene tilsendt
elektronisk, og at saksbehandlingen under Kirkemøtet også vil være elektronisk. Det
samme gjelder stemmegivning og tegning til saksliste. Dette er ressursbesparende
både forut for møtet og under møtet. Det vurderes også om valgene skal foregå
elektronisk. Det vil da ikke være mulig å levere en ugyldig stemmeseddel.
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Komite- og plenumsbehandling
I henhold til Kirkemøtets forretningsorden skal saker av stor prinsipiell og praktisk
betydning som hovedregel komme til behandling i minst to atskilte
plenumssamlinger, for øvrig er det Kirkemøtet selv som vedtar behandlingsform for
de enkelte saker (§ 6-3 første og annet ledd). Kirkerådet vil komme tilbake til hvilke
saker en antar trenger en eller to gangers behandling.
Endring i saksfremstilling av enkelte saker
Regelverk- og liturgisaker følger et velkjent mønster med høring i forkant, komite og
plenumsbehandlinger. Saker som f. eks KM13/20 Frivillighet og KM10/20 Kristne
migranter har en annen karakter. Tradisjonelt har sekretariatet lagt fram et lengre
saksdokument og Kirkerådet fremmer konkrete forslag til vedtak for Kirkemøtet.
Ofte er disse konkrete i å si hvem som bør gjøre hva for å oppfylle målet med saken.
Dette kan føre til at fokus i stor grad blir på tekst og vedtaksformuleringer framfor en
åpen drøfting av sakskomplekset og hva vi som kirke ønsker å oppnå med å ta opp
temaet, altså hvilke mål vi vil nå på dette feltet. For å vri oppmerksomheten inn mot
en drøfting av mål framfor tiltak, kan det være en mulig metode å ha vesentlig
kortene saksframlegg og heller åpne behandlingen i Kirkemøtet med flere høringer i
komiteen og evt. plenumsinnspill som kan belyse saken. Da kan arbeidet med vedtak
konsentrere seg om hva Kirkemøtet ønsker å oppnå på dette feltet, og heller overlate
til oppfølgingen å finne virkemiddelbruken.
Den måten slike «innholdssaker» har vært presentert på, kan føre til at færre saker
enn ønskelig faktisk kommer til drøfting i Kirkemøtet fordi prosessen fram mot en
Kirkemøtesak er så omfattende. Kirken er nå i en situasjon der vi kan gjøre
prioriteringer på en helt annen måte enn før 2017. Derfor vil det være viktig å
presentere saker som gir en reell mulighet for å drøfte veivalg, målsettinger og
prioriteringer
Åpningsdagen
Det har kommet en ide om å chartre et tog fra Oslo til Trondheim/Kirkemøtet. Å ta
tog framfor fly, er noe alle bør gjøre, men vi kan evt. også legge opp noe program
underveis. De som kommer fra andre deler av landet, kan evt. ha samme opplegg i
Trondheim.
Åpningsgudstjenesten planlegges i Nidarosdomen med et påskepreg.
Åpningsmøtet vil som før inneholde taler og kulturinnslag. Fjorårets samtaleopplegg
videreføres og foredles.
Middag på åpningsdagen må ha en annen toastmaster enn tidligere. Det vil være
naturlig at noen av Kirkerådets medlemmer er toastmastere/vertskap.
Presentasjon av «rikets tilstand»
De seinere åra har direktøren lagt fram hovedfunn fra årsrapportene på Kirkemøtet.
Vi har ikke en ferdig årsrapport for hele virksomheten før 1.juni. I år ble det derfor
ikke levert en statusrapport i tall til Kirkemøtet og noen etterlyste det. Det vil være
mulig å gi Kirkemøtet en presentasjon av nøkkeltall for 2019 med noen tilhørende
kommentarer. Det må i så fall avklares en fordeling mellom leder og direktør på
presentasjon av dette.

Økonomiske/administrative konsekvenser
Kirkemøtet 2019 hadde en ramme på kr 4.450.000. Kirkemøtet i 2020 består av
noen flere deltakere (nytt kirkemøte) og dermed få en noe høyere utgift. Kirkerådet
vil komme tilbake til endelig budsjett for Kirkemøtet i forbindelse med
budsjettbehandlingen på Kirkerådets møte i desember.
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