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Kirkemøtet oktober 2020 - saksliste og kjøreplan 
 
 

Sammendrag 
Kirkerådet vedtok i sak KR 31/20 å legge årets kirkemøte til Trondheim 8.-11. 
oktober med mulighet for å forlenge møtet en dag. Fra hotellets side er det ikke 
mulig å forlenge møtet med en dag, da plenumsalen ikke er ledig.  
 
Det foreslås å avholde møtet uten komitéarbeid. Dette gjør det mulig å behandle de 
fleste sakene som sto på den opprinnelige sakslisten i løpet av kirkemøtet. 
 
 

Forslag til vedtak 
1. Kirkerådet vedtar følgende saksliste for Kirkemøtet 8.-11.oktober 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  

1. Valg av dirigentskap for møtet 

2. Valg av tellekorps 

3. Fordeling av KMs medlemmer på komiteer 2020-2023 

4. Valg av komitéledere og -nestledere for 2 år 

5. Valg av Kirkemøtets kontrollutvalg for 2020-2023 

6. Valg av Klagenemnd for Den norske kirke 2020-2023 

7. Valg av valgkomite for 2020-2023 

8. Valg av Kirkeråd og Kirkerådets leder (4 år/2 år) 

9. Valg av Mellomkirkelig råd og Mellomkirkelig råds leder (4 

år/2 år) 

10. Valg av Samisk kirkeråd og Samisk kirkeråds leder (4 år/2 år) 

 
KM 04/20  Regler Mellomkirkelig råd og tilhørende endringer i annet 

regelverk 
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KM 05/20  Konfirmasjonstidens gudstjenester  

KM 06/20  Melding om kontrollutvalgets arbeid   

KM 07/20  Kirkemøtets fordeling av midler 2021 og orientering om 

budsjett for 2020  

KM 08/20  Kirkeordningen – overgangsregler og ikrafttredelse 

KM 09/20  Regler for ungdomsdemokrati i Den norske kirke 

KM 10/20  Strategi 2022-2025 – Innledende drøfting 

KM 11/20  Pensjonsleverandør frå 2021 for tilsette i Den norske kyrkja 

(rettssubjektet) 

KM 12/20  Endringer i Regler for Den norske kirkes kontrollutvalg 

KM 13/20  Komitémøte i Kyrkjemøte (Kyrkjemøtets forretningsorden) 

KM 14/20 Støtte til nomineringsgrupper som har innvalgte medlemmer til 

Kirkemøtet 

KM 15/20 Forskrifter om endringer i regler for valg av Kirkerådet 

(varamedlemmer for prester)  

KM 16/20  Endring av Kirkemøtets budsjettreglement 

  

 

2. Kirkerådet vedtar å sende sakene Frivillighet i Den norske kirke (KR 7/20) og 

Kristne migranter (KR 8/20) på høring til bispedømmerådene. Kirkerådet ber 

om å få sakene tilbake for vedtak til Kirkerådets møte i desember 2020.  

 
 
 
 

Saksorientering 
 
Kirkemøtet er bestemt til torsdag 8. –søndag 11.10 på Scandic hotel Nidelven i 

Trondheim. 

De fleste av sakene til det planlagte Kirkemøtet i april er satt opp i møtet. Det er ikke 

planlagt at det blir komitéarbeid. Helsemyndighetene har forberedt oss på at 

avstandskrav på en meter mellom personer må påregnes å vare lenge.  Dette kan vi 

legge til rette for i plenumsalen, men det vil ikke være mulig på 

komitemøterommene. Det vil bli fremmet for Kirkerådet i september et forslag til 

forretningsorden gjeldende kun for Kirkemøtet i oktober som åpner for behandling 

uten komitéarbeid. 

Behandling av de sakene som Kirkemøtet ikke får behandlet i oktober:  
Plan for diakoni – Denne saken har vært på høring i bispedømmerådene. Det 

foreslås derfor at Kirkerådet i juni godkjenner revidert plan for diakoni og at den 

fremmes for KM 2021 som orienteringssak. Denne saken fremmes i dette møtet i 

Kirkerådet. 

Kristne migranter og Frivillighet - Et forkortet Kirkemøte vil gjøre det krevende å 
behandle omfattende saker om kristne migranter og frivillighet. Sakene inviterer til 
samtaler og tenkning som berører Den norske kirkes identitet og strategi, og ingen av 
dem har vært gjenstand for høringer. Det vil være uheldig om disse sakene kun blir 
behandlet i Kirkerådet. Skal sakene følges av en reell strategisk videreutvikling av 
kirkens arbeid må også de øvrige medlemmene av Kirkemøtet sikres eierskap og 
medvirkning. Det foreslås derfor at begge sakene sendes på høring til 
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bispedømmerådene. Høringen gjennomføres høsten 2020. Kirkerådet får sakene til 
behandling på sitt desembermøte og kan da fatte endelig vedtak i sakene. 
 

Fjernmøter i kirkelige rådsorgan – Det foreslås for Kirkerådet i dette møtet å 

fastsette nærmere regler om krav til gjennomføring av fjernmøter i 

bispedømmerådene (KR 49/20) fastsette hjemmel for fjernmøter i 

bispedømmerådene. For Kirkerådet, menighetsråd og fellesråd vedtok KR-AU 17/20 

utvidet adgang til bruk av fjernmøte i kirkelige organer for å begrense smitte av 

Covid 19. Det foreslås i sak KR 49/20 i dette møtet å utvide denne adgangen til 1. mai 

2021. Det vil fremmes sak for Kirkemøtet 2021 for permanent hjemmel også for disse 

organene. Se saksorientering KR 49/20. 

Orienteringssaker er ikke lagt inn til behandling i møtet. De kan eventuelt legges ved 

uten at en setter av tid til behandling. 

Saker møtet må behandle 
Kirkemøtet må gjennomføre de valg som er satt på agendaen. Valgene er forberedt av 

forskjellige organer:  

Kirkemøtets nominasjonskomité: 

Valg av Kirkeråd og leder (4/2 år) 

Valg av Mellomkirkelig råd og leder (4/2 år) 

Valg av Kontrollutvalg (4 år) 

Valg av Klagenemnd (4 år) 

 

Samisk kirkelig valgmøte:  

Valg av Samisk Kirkeråd og leder (4/2 år) 

Kirkerådet: 

 Dirigentskap (dette møtet) 

 Protokollkomité (4 år) 

 Valgkomité (4 år) 

 Tellekorps (dette møtet) 

 Fordeling av Kirkemøtets medlemmer på komiteer (4 år) 

 Valg av komitéleder og –nestleder (2 år) 

 

For å kunne gjennomføre disse valgene er det tre andre saker som må behandles 

først: 

KM 5/20 Regler for valg av Mellomkirkelig råd og tilhørende endringer i annet 

regelverk. 

KM 16/20 Endringer i regler for Den norske kirkes kontrollutvalg 

KM 19/20 Forskrift om endring i regler for valg av Kirkerådet (varamedlemmer for 

prester) 

I tillegg vil en kunne behandle de fleste av sakene som opprinnelig var satt opp for 

møtet. Unntaket er de som er nevnt ovenfor. 
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Program for møtet 
Rammen for møtet foreslås til torsdag 8. oktober kl 16.30 – søndag 11.oktober etter 
gudstjeneste/mottakelse. 
 
Det foreslås å ikke ha åpningsgudstjeneste, men åpningsmøte på hotellet med 
enkelte kulturelle innslag, tale ved Kirkerådets leder og hilsen fra preses og statsråd. 
 
Resten av torsdagen er tenkt brukt til konstituering med nødvendige valg for å 
gjennomføre møtet og generaldebatt. 
 
Fredag og lørdag brukes til plenum og behandling av saker og valg til de organer som 
Kirkemøtet skal velge til. Behandling av saker forutsettes sluttført i løpet av lørdag 
kveld. Søndag er satt av til gudstjeneste i Nidarosdomen og mottakelse etterpå. 
Søndag før gudstjenesten kan eventuelt brukes til saksbehandling. 
 
Det vil bli drøftet om en skal foreslå å oppnevne en eller flere redaksjonskomiteer for 
å samstemme forslag som kommer opp. Dette vil en komme tilbake til i 
behandlingen av kirkemøtets forretningsorden i september. 
 
Kirkerådets arbeidsutvalg vedtok i KR-AU 20/20 pkt 3: 

 Det lages videopresentasjon av kandidatene til Kirkerådet. 
 
Kirkerådets arbeidsutvalg mener da at det ikke er nødvendig å sette av tid under 
Kirkemøtet til valgtaler for den enkelte kandidat. Kirkerådet vil be kandidatene om å 
få tilsendt video og gjøre de tilgjengelige for Kirkemøtets medlemmer. 
 

Saksliste 
For oversiktens skyld står den opprinnelige sakslisten til Kirkemøtet under. De 
sakene som er tatt ut og blir behandlet på annen måte er streket ut. 
 
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  

11. Valg av dirigentskap for møtet 

12. Valg av tellekorps 

13. Fordeling av KMs medlemmer på komiteer 2020-2023 

14. Valg av komitéledere og -nestledere for 2 år 

15. Valg av Kirkemøtets kontrollutvalg for 2020-2023 

16. Valg av Klagenemnd for Den norske kirke 2020-2023 

17. Valg av valgkomite for 2020-2023 

18. Valg av Kirkeråd og Kirkerådets leder (4 år/2 år) 

19. Valg av Mellomkirkelig råd og Mellomkirkelig råds leder (4 år/2 år) 

20. Valg av Samisk kirkeråd og Samisk kirkeråds leder (4 år/2 år) 

KM 04/20  Orienteringssaker  

1. Årsrapport Bispemøtet 2019 

2. Protokoll fra UKM 2019 

3. Årsmelding fra Døvekirken 2019 

4. Årsmelding fra Sjømannskirken/Norsk kirke i utlandet 2019 
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KM 05/20  Regler Mellomkirkelig råd og tilhørende endringer i annet regelverk 

KM 06/20  Plan for diakoni i Den norske kirke  

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  Fjernmøter for kirkelige rådsorganer 

KM 12/20  Frivillighet i Den norske kirke 

KM 13/20  Regler for ungdomsdemokrati i Den norske kirke 

KM 14/20  Strategi 2022-2025 – Innledende drøfting 

KM 15/20  Pensjonsleverandør frå 2021 for tilsette i Den norske kyrkja (rettssubjektet) 

KM 16/20  Endringer i Regler for Den norske kirkes kontrollutvalg 

KM 17/20  Komitémøte i Kyrkjemøte (Kyrkjemøtets forretningsorden) 

KM 18/20 Støtte til nomineringsgrupper som har innvalgte medlemmer til Kirkemøtet 

KM 19/20 Forskrifter om endringer i regler for valg av Kirkerådet (varamedlemmer for 

prester) 

  

KM 20/20 Endring av Kirkemøtets budsjettreglement 

KM 21/20 Kirkeordningen – overgangsregler og ikrafttredelse 

 

Foreløpig saksliste Kirkemøtet 2021 
 
Foreløpig står følgende saker i tillegg til faste saker på sakslisten til Kirkemøtet 2021: 
 

Rapport fra Den norske kirkes kontrollutvalg 
Fordelingsnøkler gruppe 1 B 
Kirkelig kulturarvstrategi 
Strategiplan 2021 – 2025 
Evaluering av SMM 
Oppfølging av OVF saken 
Prinsipper for valg 
Kirkemøtets fordeling av midler 2022 og budsjett 2021 
Melding om kontrollutvalgets arbeid 
Prinsipper for valg 
Helhetlig menighetsplan 
Kirkens arbeid med klima og miljø 
Kvalifikasjonskrav vigslede stillinger 

 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Utgiftene til Kirkemøtet er lagt inn i det ordinære budsjettet. 
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