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Foreløpig saksliste og program for Kirkemøtet 2021 
 
 

Sammendrag 
Kirkemøtet 2021 avholdes 14. – 19. april 2021 på Scandic Hotel Nidelven. I henhold 
til Kirkemøtes forretningsorden § 2-3 er det 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 19 saker til Kirkemøtet 2021, hvorav 16 skal komitebehandles.  
 
Kirkerådet arbeider med en løsning slik at det skal være mulig med komitémøter om 
ikke koronasituasjonen endrer seg vesentlig. Noen komiteer må ha sine møter 
utenfor hotellet. 
 
 
 

Forslag til vedtak 
1. Kirkerådet vedtar følgende foreløpige saksliste for Kirkemøtet 2021: 

KM 01/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
KM 02/21 Rapport fra Den norske kirkes Kontrollutvalg 
KM 03/21 Orienteringssaker 
KM 04/21 Kirkelig kulturarvstrategi 
KM 05/21 Strategiplan 2021-2025 
KM 06/21 Konfirmasjonstidenes gudstjenester 
KM 07/21 Kirkemøtets fordeling av midler 2022 og budsjett 2021 
KM 08/21 Den norske kirkes globale oppdrag 
KM 09/21 Kirkevalget – overordnede problemstillinger 
KM 10/21 Endringer i kirkeordningen og enkelte andre regelverk 
KM 11/21 Helhetlig menighetsplan 
KM 12/21 Kontrollutvalgets melding til Kirkemøtet 
KM 13/21 Langtidsutleie av kirkebygg 
KM 14/21 Mer himmel på en truet jord – kirkens arbeid med klima og miljø 
KM 15/21 Fjernmøter og skriftlig saksbehandling i kirkelige rådsorganer 
KM 16/21 Rekrutteringsstrategi 
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KM 17/21 Kvalifikasjonskrav kirkelige stillinger 
KM 18/21 Støtte til nomineringsgrupper som har medlemmer i Kirkemøtet 
KM 19/21 Tilkjenning av medlemskap 
 

2. Kirkerådet ber om at det arbeides videre med planlegging av Kirkemøtet 2021 
ut fra de føringer som ble gitt i møtet.  
 

 
 
 
 

Saksorientering 
Kirkemøtet i 2020 ble gjennomført med kun plenumsbehandling av sakene. 
Sekretariatet arbeider for å finne lokaler nok til å ha komitémøter. Noen av 
komiteene må da regne med å ha sine møter utenfor Scandic Hotel Nidelven. 
 

Saker som foreslås fremmet for Kirkemøtet 2020 
 
KM 03/20 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». Kirkerådet vil få rapporten til marsmøtet. Rapporten legges frem av 
Kontrollutvalgets leder direkte i plenum. 
 
KM04/21 Kirkelig kulturarvstrategi  
Kirkerådet ba i sak KR 64/18 om at det utarbeides en nasjonal kirkelig 
kulturarvstrategi for behandling i Kirkemøtet 2021. Forslag til strategi har vært på 
høring og vil bli fremmet for Kirkerådet i januar. 
 
KM o5/21 Strategiplan 2021-2025 
Kirkemøtet 2020 hadde en første drøfting av strategiplanen. Den er nå på høring. 
Kirkerådet får strategiplanen til behandling på sitt møte i mars. 
 
KM 06/21 Konfirmasjonstidens gudstjenester 
Saken kommer tilbake til Kirkemøtet etter at de forslag som ble oversendt Kirkerådet 
har vært behandlet i Bispemøtet i februar. Kirkerådet får den til i januar og til 
sluttbehandling i møtet i mars. 
 
KM 07/21 Kirkemøtets fordeling av midler 2022 og budsjett 2021 
Saken fremmes for Kirkemøtet på bakgrunn av Kirkemøtets budsjettreglement. 
Saken fremmes på grunnlag av Kirkerådet behandling av budsjettet i Kirkerådets 
møte i desember. 
 
KM 08/21 Den norske kirkes globale oppdrag 
Kirkemøtet inviteres til å bekrefte Den norske kirkes identitet som del av Guds 
verdensvide kirke og gi føringer for bedre samhandling mellom ulike nivåer i Den 
norske kirke i dette arbeidet. Saken søker å bidra til å 
utdype innholdet i kirkens selvforståelse som en «bekjennende, misjonerende, 
tjenende og åpen folkekirke». Kirkerådet får den til behandling i januar. 
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KM 09/21 Kirkevalget – overordnede problemstillinger 
På bakgrunn av evalueringen av og erfaringer fra kirkevalget i 2019, foreslås det 
noen endringer i ordning for kirkevalg. Kirkemøtet må i 2021 avgjøre noen 
overordnede problemstillinger som føringer for arbeid med nødvendige endringer i 
kirkevalgreglene. Konkrete regelendringer vil legges frem på Kirkemøtet i 2022 for å 
få virkning ved kirkevalget i 2023. Kirkerådet får saken på sitt møte i januar. 
 
KM 10/21 Endringer i Kirkeordningen og enkelte andre regelverk 
Kirkeordningen ble vedtatt 30. mars 2019 før det endelige lovforslaget i Prop. 130 L 
(2018–2019) var kjent. Formålet med saken er å forberede forslag til nødvendige 
endringer i kirkeordningen som følger av at trossamfunnsloven ble endret 
sammenlignet med lovforslaget som forelå ved Kirkemøtets behandling i 2019, samt 
noen endringer i annet regelverk som må gjøres for å følge opp bestemmelser i 
kirkeordningen. Kirkerådet får saken på sitt møte i januar. 
 
KM 11/21Helhetlig menighetsplan 
Kirkerådet ba i sak 31/19 om at det det utvikles maler og digitale verktøy for at 
menighetene kan utvikle en helhetlig menighetsplan. Dette kan komme i stedet for 
lokale sektorplaner. Kirkerådet får saken på sitt møte i januar.  
 
KM 12/21 Kontrollutvalgets melding til Kirkemøtet 
I henhold til § 5 i Regler for Den norske kirkes kontrollutvalg skal utvalget avgi 
rapport til Kirkemøtet om hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og 
resultatet av disse. Kontrollutvalget vil også fremme forslag til områder for 
forvaltningsrevisjon i 2022 til Kirkemøtet 2021. Kirkerådet får saken til orientering 
på sitt møte i mars. 
 
KM 13/21 Langtidsutleie av kirkebygg 
Kirkemøtet i 2015 sa  at i «et fremtidig regelverk bør det gis mulighet for 
langtissutleie av kirkebygg». Saken er nå på høring og Kirkerådet vil få saken på sitt 
møte i januar. 
 
KM 14/21 Mer himmel på en truet jord – kirkens arbeid med klima og miljø 
Kirkemøtet 2017 ba i sak KM 16/17 om at det forberedes en sak om fremdrift og 
måloppnåelse på kirkens arbeid med klima og miljø til Kirkemøtet i 2021. Denne 
saken presenterer status for arbeidet og føringer for veien videre. Kirkerådet får 
saken på sitt møte i desember.  
 
KM 15/21 Fjernmøter og skriftlig saksbehandling i kirkelige rådsorganer 
Virksomhetsreglene for menighetsråd, kirkelig fellesråd, bispedømmeråd og 
Kirkerådet er i hovedsak like, men Kirkemøtet vedtok i 2019 å åpne for at det i større 
grad kan gjennomføres fjernmøter (videomøter) og skriftlig saksbehandling i 
bispedømmerådene. På grunn av koronasituasjonen ble det 17. mars 2020 
midlertidig åpnet for at tilsvarende regler skulle gjelde for menighetsråd, kirkelige 
fellesråd og Kirkerådet. Nå foreslås det å åpne for fjernmøter i menighetsråd, 
kirkelige fellesråd og Kirkerådet på permanent basis. Kirkerådet får saken på sitt 
møte i januar.  
 
 
 
 
KM 16/21 Rekrutteringsstrategi 
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Kirkerådet har hatt et treårig rekrutteringsprosjekt. Det viser at det er behov for et 
strategisk, tverrfaglig og helhetlig arbeid på feltet. Saken vil tegne opp rammer for en 
strategi på feltet. Kirkerådet får saken på sitt møte i desember. 
 
KM 17/21 Kvalifikasjonskrav kirkelige stillinger 
Det har vært nedsatt en gruppe som har sett på kvalifikasjonskravene til kirkelige 
stillinger. Saken er på høring og utfallet av denne vil avgjøre hvorvidt saken skal 
fremmes for Kirkemøtet i 2021. Kirkerådet får saken på sitt møte i januar. 
 
KM18/21 Støtte til nomineringsgrupper som har medlemmer i Kirkemøtet 
Saken ble trukket av Kirkemøtet i oktober 2020. Kirkerådet må vedta om den skal 
fremmes på nytt i 2021. Kirkerådet får saken på sitt møte i desember. 
 
KM19/20 Tilkjenning av medlemskap 
I § 4 i kirkeordningen som trer i kraft fra nyttår 2021, er medlemskrav for Den 
norske kirke (foruten dåp) at man er bosatt i riket eller norsk borger bosatt i 
utlandet. Videre heter det at biskopen etter nærmere regler vedtatt av Kirkemøtet 
kan bestemme at andre personer som ikke oppfyller disse kriteriene kan bli medlem 
av Den norske kirke. Kirkemøtet må derfor vedta et regelverk som kan oppfylle 
kravet i kirkeordningen. Kirkerådet får saken i sitt møte i desember. Deretter går 
saken på høring og kommer tilbake til Kirkerådet i mars.   
 

Ramme for møte 
De ytre rammene for møtet er lagt opp etter togtider mellom Østlandet og 
Trondheim. Vi regner med at det er der det er flest som kommer med tog. Det 
planlegges åpningsgudstjeneste onsdag kl 15.30. Dette gjør at de som kommer med 
morgentoget fra Østlandet rekker å sjekke inn på hotellet før gudstjenesten. Ved å 
avslutte kl 14.30 siste dag er det også rimelig tid til å nå ettermiddagstoget sørover.  

 

Redaksjonskomiteer 
På Kirkemøtet i 2020 prøvde vi ut bruk av redaksjonskomiteer. Det fikk gode 
tilbakemeldinger (se KR 78/20). Kirkerådet tror det kan være en tjenlig måte å 
behandle regelsaker på. Ut fra Kirkemøtets forretningsorden er det lite Kirkemøtet 
kan endre i disse sakene før de må sendes tilbake til ny behandling i Kirkerådet (§ 2-
4a). Om en ønsker å prøve dette på Kirkemøtet i 2020, så kan det fremmes som 
prøveordning med hjemmel i forr.ord. § 4-1 femte ledd (Kirkemøtet kan i særlige 
tilfeller med 2/3 flertall vedta en behandlingsform for det enkelte møtet som fraviker 
bestemmelsene i denne forretningsorden). Alternativt må det fremmes som endring 
av forretningsorden. Om Kirkerådet ønsker det, vil det bli fremmet sak til møtet i 
januar. 
 

Plenumsbehandling av saker før komitemøte 
Kirkemøtets forretningsorden § 6.3 sier at «Kirkemøtet vedtar behandlingsform for 
de enkelte saker». Kirkemøtet 2020 behandlet alle saker kun i plenum. Det er ikke 
en ønskelig behandlingsform. Det har vært fremmet forslag om å fremme noen saker 
i plenum før de kommer i komitéen. Det gjør at en får frem bredden i Kirkemøtets 
holdning til saken. Om Kirkerådet ønsker å prøve ut denne modellen, må de velge ut 
noen saker som dette kan prøves på for å få erfaring. I disse sakene kan det være en 
fra Kirkerådet som presenterer saken i første plenum. Etter komitébehandling er det 
komiteens saksordfører som fremmer saken som vanlig. 
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Program 
Andakt og Gudstjenesteliv 
Det foreslås at en legger åpningsgudstjenesten til Vår Frues kirke i stedet for 
Nidarosdomen og at Kirkemøtet deltar på søndagens gudstjeneste i Nidarosdomen. 
Det har fra 2015 vært avslutningsgudstjeneste ved preses i Bakke kirke på 
avslutningsdagen, mandag morgen. Kirkemøtet våren 2020 var planlagt med en kort 
liturgisk avslutning ved preses i plenumsalen som avslutning på Kirkemøtet i stedet 
for denne gudstjenesten.  Kirkerådet anbefaler at det gjøres også i 2021. 
 
Morgen- og kveldsbønner vil som tidligere bli i enten plenum eller komité, alt etter 
hvor Kirkemøtets medlemmer er samlet.  
 
 Åpningsmøtet 
Programmet for åpningsdagen vil avhenge av om det er mulig å invitere gjester til 
åpningsdagen. Uansett bør det være åpningsmøte etter gudstjenesten. Her kan f. eks 
Hans Nilsen Hauges 200 års jubileum markeres. Åpningsmøtet kan være kl 18.00 og 
middag kl. 20.00. 
 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Kirkemøtet er ressurskrevende; forberedelse, planlegging, saksbehandling og 
gjennomføring involverer store deler av sekretariatet. Det meste av forberedelsene 
ligger i det ordinære budsjettet til Kirkerådet. Budsjettramme for selve Kirkemøtet 
vedtas i forbindelse med budsjettvedtaket i Kirkerådets møte i desember.  
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