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Kirkemøtet 2020 - program og saksliste 
  

 

Sammendrag 
Kirkemøtet 2020 avholdes i perioden 22. – 27. april 2020 på Scandic 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. 
 
I tillegg til de 17 sakene som Kirkerådet har vedtatt på sakslisten, har Oslo Bispedømmeråd 
meldt inn en ny sak, støtte til nomineringsgrupper i Kirkemøtet. 
 
Kirkerådet må også gjøre et vedtak i angående frist for personer å melde seg til høring i en 
komité på Kirkemøtet (jf Kirkemøtets forretningsorden § 5-5). 
 
Videre foreslås det å gjøre to endringer i Kirkemøtets budsjettreglement. 
 
 

 

Forslag til vedtak 
1. Kirkerådet vedtar å sette sak KM 18/20 Støtte til nomineringsgrupper opp på 

sakslisten til Kirkemøtet 2020. Saken plasseres i komité D: Kirkeordning 
 

2. Kirkerådet vedtar å sette sak KM 19/20 Forskrift om endringer i regler for valg av 
Kirkeråd (varamedlemmer for prester) opp på sakslisten til Kirkemøtet 2020. Saken 
plasseres i komité D: Kirkeordning.  
 

3. Kirkerådet vedtar å sette sak KM 20/20 Endring av Kirkemøtets budsjettreglement 
opp på sakslisten til Kirkemøtet 2020. Saken plasseres i komité C: Økonomi og 
kirkeordning. 
 

4. Kirkerådet fastsetter frist for å melde seg til høring i komité på Kirkemøtet til en uke 
før Kirkemøtet konstituerer seg. 
 

5. Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å velge følgende dirigentskap for Kirkemøtet 2020: 
 

Dirigent Personlig vara 
Lill Tone Grahl-Jacobsen,Tunsb, Åp Rolf Steffensen, Sør- H, prest 
Kai Steffen Østensen A-T, Åp Ole Jacob Flæten, Borg, Åp 
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Iselin Vistekleiven, Hamar, Nom Hanne Braathen, Nord-H, Bønnel 
 

6. Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å oppnevne følgende tellekorps for Kirkemøtet 
2020: 
Øyvind Meling, leder 
Ole Inge Bekkelund 
Siv Birkeland 
Risten Turi Aleksandersen 
Berit Hagen Agøy 
 
 

  
 

Saksorientering 
 

Støtteordning for nomineringsgrupper 
Etter Kirkemøtets forretningsorden kan blant annet bispedømmerådene melde inn saker til 
Kirkemøtet (Kirkemøtets forretningsorden §2-1). Frist for å melde saker og vedlegge 
begrunnelse er 14 uker før møtet. Frist for årets kirkemøte er da 15. januar 2020. Oslo 
bispedømmeråd meldte innen fristen sak til Kirkemøtet 2020.  
 

Oslo bispedømmeråd har i møtet 9.12.2019 vedtatt følgende i sak OBDR 100/19:  
 

Oslo bispedømmeråd melder inn sak om at det utredes til Kirkemøtet 2020 forslag 
om at det innføres en støtteordning for nomineringsgrupper som har innvalgte 
medlemmer i Kirkemøtet. Ordning må så langt det er mulig utformes slik at 
medlemmer innvalgt på nominasjonskomiteenes lister likebehandles med øvrige 
nomineringsgrupper. 

 
Saken fremmes for Kirkerådet i dette møtet (sak KR 09/20). 

Forskrift om endring er i regler for valg av Kirkerådet (varamedlemmer for prester) 
Det er nødvendig å presisere hvem som velges som varamedlemmer for prester etter at 
Kirkemøtet endret valgreglene i 2019. Varamedlemmer skal nå velges blant Kirkemøtets 
medlemmer, og ikke den som er prestens vara i bispedømmerådet. Det er også nødvendig å 
bestemme hvordan varemedlemmene velges når kirkeloven oppheves.  
Saken fremmes for Kirkerådet i dette møtet (sak KR 12/20). 

Endring av Kirkemøtets budsjettreglement 
Det foreslås to endringer i Kirkemøtets budsjettreglement. 
I budsjettreglementets bestemmelser om inndeling av budsjettet foreslås det å redusere 
antall budsjettgrupper, samt slå sammen interne inndelinger i dagens budsjettgruppe 1. 
Erfaringer så langt viser at det er krevende å kommunisere, så vel internt som eksternt, 
inndelingen av budsjettet slik det fremstår i dag.  
Endring i disponering av likvide midler fremmes i første rekke for å oppdatere 
budsjettreglementet i forhold til allerede vedtatt investeringsstrategi, retningslinjer for 
samfunnsansvarlig finansinvesteringer og etablert praksis. 
Saken fremmes for Kirkerådet i dette møtet (sak KR 16/20). 

Komitéhøringer 
Kirkemøtet vedtok i møtet 2019 nye regler for komitéhøringer. Kirkerådet skal nå fastsette 
frist for å sende søknad til Kirkerådet for å delta høring (jf Kirkemøtets forretningsorden § 5-
5): 
 

§ 5-5. Komitéhøringer 
Komiteen kan avholde høringer. Med høring menes et møte i komiteen der den mottar 
muntlige redegjørelser fra personer som den selv anmoder om å komme, eller som søker om å 
få legge frem opplysninger for komiteen. 
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En person som ønsker å delta i en høring, må sende en søknad til Kirkerådet innen den frist 
Kirkerådet setter. Komiteen avgjør selv om søknaden skal godkjennes. 
Meningsutveksling mellom komitémedlemmene skal ikke finne sted under en høring. 
Komiteen fastsetter selv den nærmere prosedyren for sine høringer. 

 
Siden det er komiteen selv som avgjør om de vil ha høringer under Kirkemøtet, er det ikke 
nødvendig med frist lenge før møtet. Samtidig vil det være en fordel om det kan forberedes 
noe. For å slippe å gjøre vedtak om dette hvert år, bør det fastsettes frist en viss lengde før 
møte i stedet for dato. Det foreslås å sette fristen til en uke før Kirkemøtets åpning. Det betyr 
en uke før Kirkemøtets konstituerende møte (til Kirkemøtet i 2020 betyr det 16. april kl 
08.30). Innmelding skjer til Kirkerådets sekretariat. 

Valg 
Nominasjonskomiteen har startet sitt arbeid. Deres innstilling på valg til Kirkeråd, 
Mellomkirkelig råd, Klagenemnd og Kontrollutvalg vil ikke foreligge før til Kirkerådets 
marsmøte. Nominasjonskomiteen fremmer selv sine forslag til Kirkemøtet.  
 
Kirkerådet fremmer forslag til valg av dirigentskap, komitésammensetning, komitéledere og 
tellekorps. Kirkerådet vil få forslag til komitéledere til marsmøtet sammen med forslag til 
komitesammensetning. Bispedømmerådene har frist for å levere sine prioriteringer til 
Kirkerådet 28. januar. 
 

Dirigentskap 
I følge Kirkemøtets forretningsorden skal dirigentskapet bestå av 3 personer med personlige 
varamedlemmer: 

§ 3-2. Dirigentskap 
Kirkemøtet velger for hvert møte et dirigentskap på tre medlemmer med personlige 
varamedlemmer. Disse skal fortrinnsvis være medlemmer av Kirkemøtet. 
Begge kjønn skal være representert. 
Dirigentskapet velges med vanlig flertall. Kirkerådets sekretariat har ansvar for opptellingen. 
Dirigentskapet overtar ledelsen av møtet så snart valget er avgjort. 
Når Kirkemøtet utformer en hilsen, skal denne underskrives av Kirkerådets leder og 
Bispemøtets preses. 
 

Det foreslås at en tar hensyn til de forskjellige nomineringsgruppenes størrelse når en velger 
dirigentskap. Det foreslås at to av dirigentene fra 2019 gjenvelges med Lill Tone Grahl-
Jacobsen som hoveddirigent. Som ny dirigent foreslås Iselin Vistekleiven fra Hamar. Det 
foreslås at følgende velges som dirigentskap på Kirkemøtet 2020: 
 

Dirigent Personlig vara 
Lill Tone Grahl-Jacobsen,Tunsb, Åp Rolf Steffensen, Sør- H, prest 
Kai Steffen Østensen A-T, Åp Ole Jacob Flæten, Borg, Åp 
Iselin Vistekleiven, Hamar, Nom Hanne Braathen, Nord-H, Bønnel 

 

Tellekorps 
I følge Kirkemøtets forretningsorden skal tellekorpset oppnevnes blant Kirkerådets 
sekretariat: 

§ 3-4. Tellekorps 
Det oppnevnes tellekorps bestående av fem representanter fra sekretariatet. 
 

Det foreslås at følgende oppnevnes til tellekorps: 
Øyvind Meling, leder 
Ole Inge Bekkelund 
Siv Birkeland 
Risten Turi Aleksandersen 
Berit Hagen Agøy 
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Økonomiske/administrative konsekvenser 
Forberedelse, planlegging, saksbehandling og gjennomføring av Kirkemøtet involverer store 
deler av sekretariatet. I tillegg kommer gjennomføring av møtet. Det er i sak KR 68/19 satt 
av en budsjettramme for Kirkemøtet 2020 på kr 4.685.000 for gjennomføring av møtet.  
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