
 

DEN NORSKE KIRKE   KR 78/20 
Kirkerådet 

  Digitalt, 3. - 4. desember 2020 
 
 

 
  

 
   

 
Referanser:  

 
Arkivsak: 19/03367-70  
 
 
 
 
         
 
 

Kirkemøtet 2020 - Evaluering og oppfølging 
 
 

Sammendrag 
Kirkemøtet 2020 ble avviklet i Trondheim 8. – 11. oktober. På grunn av 
koronapandemien var det utsatt fra april. Kirkemøtet fikk seg forelagt 19 saker til 
behandling. Alle saker ble på grunn av pandemien kun behandlet i plenum. Under 
konstitueringen ble sak KM 14/20 vedtatt trukket fra sakslisten. 
 
Evalueringen viser at ut fra de rådende forhold ble Kirkemøtet gjennomført på en 
god måte.  
 
 

Forslag til vedtak 
Kirkerådet tar evalueringen av Kirkemøtet 2020 og oppfølging av Kirkemøtets 
vedtak til orientering. 

 
 
 
 
 

Saksorientering 
 
Det gis i det følgende en evaluering av Kirkemøtet 2020 på bakgrunn av 
tilbakemeldinger fra deltakerne, videre gis det en kort oversikt over oppfølging av 
vedtakene gjort under Kirkemøtet. 
 

1. Evaluering av kirkemøtet 2020 
Kirkemøtet 2020 ble avholdt i Trondheim. Forhandlingene var lagt til Hotel Scandic 
Nidelven. Kirkerådet har mottatt svar på en undersøkelse fra 88 personer, dvs.  
ca 66 % av deltakerne. Svar på spørsmålene som ble stilt skulle rangeres på en skala 
fra 1-6, hvor en er svært dårlig og 6 er svært godt. Under gjengis i parentes 
gjennomsnittsskår for de ulike spørsmålene. 
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Hotellet 
Hotellet fikk god skår for plenumsal (5,2), fellesområder (4,3) og måltider (4,4). 
Hotellet får gode tilbakemeldinger på behandling av koronasituasjonen. Det er et par 
som uttaler at det ble litt trangt i foajeen og utenfor plenumsalen, men det er 
vanskelig å gjøre noe med. Mat en får blandet tilbakemelding, helt fra topp til dårlig, 
med overvekt på bra. Det er flere som savner lunsjbuffeten, men forstår at det er 
vanskelig i disse tider. En gjenganger er også mer grønsaker til varmmaten. 
 
Behandling av saker 
Siden hele møtet ble avviklet i plenum, var Kirkerådets medlemmer saksordførere. 
Dette fikk gode tilbakemeldinger (4,9). Bruk av redaksjonskomiteer får også gode 
tilbakemeldinger (4,9). Her var det 8 % av de som svarte som ikke hadde noen 
mening. 
 
Plenumsbehandling av sakene fikk en score på 4,4 og bruk av papirløst kirkemøte 
5,3. Folk var stort sett fornøyd med behandlingen, men det er flere som savner 
komitéarbeidet. Noen nye kirkemøtemedlemmer mener det var vanskelig å komme 
skikkelig inn i sakene ved denne behandlingsmåten.  
 
Rammene for møtet 
Det ble ikke spurt spesifikt om lengden på møtet, men på spørsmål om lengden på 
møtet ser det ut som de fleste er fornøyd (score 4.2). På spørsmål om møtet bør gå 
over helg som nå, eller bare på hverdager er svarene 59 % over helg og 25 % på 
hverdager. Når det gjelder arbeidsbelastningen på møtet så er scoren 4,2. Det er et 
par som skriver at de heller vil ha lengre møte og noe kortere dager. Det at møtene 
fortsatte etter middag blir av et par kommentert som krevende. 
 
Smittevern 
På en skala fra 1-4 (svært dårlig, litt dårlig, ganske godt, svært godt) får smittevernet 
fra hotellets side 3,4, Kirkerådet 3,6 og kirkemøtemedlemmenes egen innsats 2,9.  
 
Åpningsmøtet og generaldebatt 
Det ble bare spurt om skriftlige kommentarer til åpningsmøtet. De fleste som 
kommenterer gir det god tilbakemelding. Musikkinnslaget og biskop Reinertsens 
andakt blir spesielt nevnt. Det er en som kommenterer at vedkommende savner 
åpningsgudstjenesten i Nidarosdomen. 
 
Generaldebatten blir av mange beskrevet som viktig selv om den blir springende. 
Noen spør om dirigentskapet skulle stoppet noen innlegg, men stort sett positive 
tilbakemeldinger. 
 
Avslutningsgudstjenesten og mottakelse på søndag 
Gudstjenesten får veldig gode tilbakemeldinger. Preses sin preken blir spesielt nevnt. 
Noen av de som satt bakerst i kirken kommenterer at de så lite. Ellers sies det at 
gudstjenesten i Nidarosdomen er en viktig del av kirkemøtet. 
 
Mottakelsen i Erkebispegården får gode tilbakemeldinger. Noen nevner at det var et 
minus at ikke alle satt i samme sal. Det blir også stilt spørsmål til om en overholdt 
avstanden i Øysteinsalen.  
 
Oppsummering 
Ut fra de rådende forhold, fungerte Kirkemøtet godt. Det er mange som savner 
komitéarbeidet. Det arbeides for at det skal kunne gjennomføres i 2021 selv med 
koronarestriksjoner. Arrangementet får høy skår på gjennomføring og ledelse 
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(dirigentskap). Det kan fortsatt arbeides med måltidene når det gjelder variasjon og 
tilbud til de som skal ha alternativer. 
 

2. Oppfølging av vedtak Kirkemøtet 2020 
 
Kirkemøtet 2020 behandlet 18 saker. Protokollen finner du på kirken.no/km.  
 
KM 03/20 Valg og oppnevninger 
Medlemmer av råd og utvalg som ikke er medlemmer av Kirkemøtet er tilskrevet og 
orientert om valget. 
 
KM 04/20 Regler for Mellomkirkelig råd og tilhørende endringer i annet regelverk 
De aktuelle regelverk er oppdatert i lovsamlingen på kirken.no. Kirkerådet vil på sitt 
møte i desember 2020 få en sak om bestemmelse om oppnevning av medlem til 
Mellomkirkelig råd fra misjonsorganisasjonene. 
 
KM 05/20 Konfirmasjonstidens gudstjenester 
Saken kommer tilbake til Kirkerådet i møtet i januar. Deretter sendes det til 
Bispemøtet som er samlet i februar. Kirkerådet vil så om mulig sluttbehandle saken i 
sitt marsmøte og ettersende den til Kirkemøtet 2021. 
 
KM 06/20 Melding om kontrollutvalgets arbeid 
Kontrollutvalget vil gjennom sitt arbeid følge opp arbeidet med implementering av 
forbedret HMS-kontroll og gjennomføre forvaltningsrevisjon med tema «Etterlevelse 
av utvalgte lover og regler». 
 
KM 07/20 Kirkemøtets fordeling av midler 2021 og orientering om budsjett for 2020 
Fordeling av midler følges opp i budsjettsaken i Kirkerådet i desember 2020.  
 
KM 08/20 Endringer i Kirkeordningen og delegasjoner til Kirkerådet 
Kirkeordningen er oppdatert i lovsamlingen på kirken.no i tråd med vedtakene i 
Kirkemøtet. 
 
KM 09/20 Regler for ungdomsdemokrati i Den norske kirke 
De nye reglene er lagt inn i lovsamlingen på kirken.no. Vil bli fulgt opp i de aktuelle 
organer i tråd med vedtaket. Det fremmes sak for Kirkerådet i desember 2020 om at 
reglene trer i kraft 1.1.2021. 
 
KM 10/20 Strategi 2022-2025 – Innledende drøfting 
Kirkemøtets innspill innarbeides i planen før den sendes på bred høring. 
Bispedømmerådene bes om å koordinere dette bispedømmevis og avgir samlet 
høringssvar fra bispedømmet. Kirkerådet vil derfor ikke få saken før på møtet i mars 
2021. Deretter ettersendes saken til Kirkemøtet 2021. 
 
KM 11/20 Pensjonsleverandør frå 2021 for tilsette i i Den norske kyrkja 
(rettssubjektet) 
Det arbeides videre med valg av pensjonsleverandør. Kirkerådet vil få en sak om valg 
av pensjonsleverandør når det er klart for å velge leverandør. Det tas sikte på å ha det 
klart før lønnsoppgjøret i 2022. Statens pensjonskasse har godkjent å forlenge 
medlemskapet i Statens pensjonskasse til 31.12.2022.  
 
KM 12/20Endringer i regler for Den norske kirkes kontrollutvalg 

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkemotet/kirkemotene-2003-/2020/
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Endringer i regler for varamedlemmer i Kontrollutvalget ble gjort gjeldende ved 
valget under Kirkemøtet. Endringene i § 3 og 6 vil bli fulgt opp i arbeidet i 
Kontrollutvalget.  
 
KM 13/20 Komitémøte i Kyrkjemøte (Kyrkjemøtets forretningsorden) 
Kirkemøtet vedtok å ikke gjøre endring i forretningsorden.  
 
KM 14/20 Støtte til nomineringsgrupper som har innvalgte medlemmer i Kirkemøtet 
Det ble vedtatt å ikke behandle saken på møtet. Kirkerådet må i møte ta stilling til 
videre fremdrift av saken. 
 
KM 15/20 Forskrifter om endringer i reglene for valg av Kirkerådet (varamedlemmer 
for prester) 
Varamedlemmene for prestene er personlige frem til Kirkeloven oppheves. Deretter 
vil varamedlemmene for prester følge nummerert liste. Reglene er oppdatert i 
lovdata for det som gjelder frem til Kirkeloven oppheves. Reglene vil da endres i 
lovdata. 
 
KM 16/20 Endringer av Kirkemøtets budsjettreglement 
Budsjettreglementet er oppdatert i henhold til vedtak og lagt inn i Lovsamlingen på 
kirken.no. Dette legges til grunn ved oppsett av budsjett til Kirkerådets behandling 
budsjett 2021 på møtet i desember. 
 
KM 17/20 Endringer i Kirkemøtets forretningsorden og forslag til behandlingsform 
for Kirkemøtet 2020 
Kirkemøtets vedtak 1 er innarbeidet i Kirkemøtets forretningsorden i lovsamlingen 
på kirken.no. Vedtak 2 var bare gyldig under Kirkemøtet 2020.  
 
KM 18/20 Revisjon av Plan for diakoni i Den norske kirke – delegasjon av myndighet 
til Kirkerådet 
Kirkemøtet vedtok å bemyndige Kirkerådet til å revidere Plan for diakoni slik 
Kirkerådet gjorde ved vedtak av 5. juni 2020. Planen kan hentes ned fra 
ressursbanken.no. Det arbeides med å lage også nynorskversjon av planen. Den vil 
også kunne hentes ned fra ressursbanken.no. 
 
KM 19/20 Orienteringssaker 
Det er ikke noe å følge opp fra saken. 
 
 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Den foreliggende sak har ingen direkte økonomiske konsekvenser. 
 
 
 
 
 
 


