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Kirkemøtet 2021- saksliste og program 
 
 

Sammendrag 
Kirkemøtet 2021 avholdes 14. – 19. april på Scandic Nidelven hotell i Trondheim. I 

henhold til Kirkemøtets forretningsorden § 2-3 er det Kirkerådet som forbereder og 

tilrettelegger saker som skal behandles og har ansvar for det praktiske ansvar for det 

ytre opplegg og gjennomføring av møtet. 

 

Det er meldt inn 4 nye saker siden Kirkerådets møte i desember 2020. Se sak KR 

24/21 for tre av sakene. I tillegg har direktøren meldt inn en ny sak. 

 

Koronasituasjonen er fortsatt uavklart. Kirkerådet bør ha en drøfting rundt ulike 

alternativer for møtet. 

 

 

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 
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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 

KM 17/21 Støtte til nomineringsgrupper som har medlemmer i Kirkemøtet 

KM 18/21 Tilkjenning av medlemskap 

KM 19/21 Vedtakelse av forskrifter etter nytt hjemmelsgrunnlag 

 

2. Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å velge følgende dirigentskap for Kirkemøtet 

2021: 

 

Dirigenter Varadirigenter 

Kai Steffen Østensen (ÅF), Agder og 

Telemark, hoveddirigent 

Lill Tove Grahl-Jacobsen (ÅF), 

Tunsberg 

Kjersti Landmark (ÅF), Oslo Ole Jacob Flæten (ÅF), Borg 

Arild K. Pedersen (NL), Nidaros Hanne M. Braathen (BL), Nord-

Hålogaland 

 

3. Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å oppnevne følgende tellekorps for 

Kirkemøtet 2021: 

Øyvind Meling, leder 

Berit Hagen Agøy 

Risten Turi Aleksandersen 

Ole Inge Bekkelund 

Kristian Myhre 

 

4. Kirkerådet vedtar følgende fordeling av sakene KM 04/21 – KM 19/21: 

 

Komite A - Gudstjenesteliv 

KM 06/21 Konfirmasjonstidens gudstjenester 

KM 04/21 Kirkelig kulturarv 

   

Komité B – Undervisning, diakoni og samfunnsspørsmål 

KM 05/21 Strategiplan 2021-2025 

KM 11/21 Helhetlig menighetsplan 

  

Komité C – Økonomi og kirkeordning 

KM 12/21 Kontrollutvalgets melding til Kirkemøtet 

KM 07/21 Kirkemøtets fordeling av midler 2022 og budsjett 2021 

KM 10/21 Endringer i kirkeordning og enkelte andre regelverk 

KM 13/21 Langtidsutleie av kirkebygg 

 

 

Komité D – Kirkeordning 

KM 09/21 Kirkevalget – overordnede problemstillinger 

KM 15/21 Fjernmøter og skriftlig saksbehandling i kirkelige rådsorganer 

KM 17/21 Støtte til nomineringsgrupper som har medlemmer i Kirkemøtet 
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Komité E – Personal, arbeidsgiverspørsmål og utdanning 

KM 16/21 Rekrutteringsstrategi 

KM 18/21 Tilkjenning av medlemskap 

KM 19/21 Vedtakelse av forskrifter etter nytt hjemmelsgrunnlag 

 

Komité F – Kommunikasjon, urfolk, internasjonale og økumeniske spørsmål 

KM 08/21 Kirkens globale oppdrag 

KM 14/21 Mer himmel på en truet jord 

 

5. Kirkerådet ber om at det arbeides videre med planlegging av Kirkemøtet 2021 

ut fra de føringer som ble gitt i møtet.  

 

 

 

 

 

 

Saksorientering 
 

Bakgrunn 
Det er meldt inn 19 saker til møtet og 16 som skal komitebehandles. I tillegg er det 

meldt inn tre saker til Kirkemøtet innen fristen. Kirkerådet må ta stilling til hvordan 

sakene skal behandles. Det gjøres i sak KR 24/20. 

 

Kirkemøtes forretningsorden § 2-2 fastsetter at saker må meldes senest 14 uker før 

møtet.  Om Kirkerådet ikke fremmer sakene til Kirkemøtet må Kirkemøtet 

orienteres. § 2-3 fastsetter «det redegjøres for saker som er meldt til behandling, 

men som ikke er satt opp på sakslisten».  

 

Behandling av de innmeldte sakene gjøres i sak KR 24/21. Eventuell 

komiteplassering tas også stilling til der. Om Kirkerådet finner å fremme noen av 

sakene vil de bli satt opp til komitébehandling på ordinær måte. 

 

Saken Kvalifikasjonskrav kirkelige stillinger, er trukket fra møtet i 2021. Etter 

høringen er det identifisert en del oppfølgingspunkter som det er ønskelig å utrede 

før saken fremmes. Det tas sikte på å fremme saken i 2022.  

 

Det fremmes en ny sak om Vedtakelse av forskrifter etter nytt hjemmelsgrunnlag 

(KM 19/21). Selve saken fremmes for Kirkerådet i mars og ettersendes til 

Kirkemøtet. Det har ikke vært mulig å fremme den til dette møtet. Det er en del 

avklaringer med eksterne organer som tar tid.  

Saken gjelder: 

A. Oppheve samtlige forskrifter vedtatt i medhold av kirkeloven 

B. Nye 1) forskrifter i medhold av ny lov og 2) nye regler som ikke er forskrifter.  
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Så langt som mulig er det i fordeling av saker i komiteer tatt hensyn til hvor de 

naturlig hører hjemme, men det er ikke mulig å gjøre dette fullt ut. Det ville gi en for 

skjev fordeling av arbeidsbyrde i komiteene. 

 

Det foreslås følgende fordeling på sakene til komiteene: 

 

Komite A - Gudstjenesteliv 

KM 06/21 Konfirmasjonstidens gudstjenester 

KM 04/21 Kirkelig kulturarv 

   

Komité B – Undervisning, diakoni og samfunnsspørsmål 

KM 05/21 Strategiplan 2021-2025 

KM 11/21 Helhetlig menighetsplan 

  

Komité C – Økonomi og kirkeordning 

KM 12/21 Kontrollutvalgets melding til Kirkemøtet 

KM 07/21 Kirkemøtets fordeling av midler 2022 og budsjett 2021 

KM 10/21 Endringer i kirkeordning og enkelte andre regelverk 

KM 13/21 Kirkebyggsak 

 

Komité D – Kirkeordning 

KM 09/21 Kirkevalget – overordnede problemstillinger 

KM 15/21 Fjernmøter og skriftlig saksbehandling i kirkelige rådsorganer 

KM 17/21 Støtte til nomineringsgrupper som har medlemmer i Kirkemøtet 

 

Komité E – Personal, arbeidsgiverspørsmål og utdanning 

KM 16/21 Rekrutteringsstrategi 

KM 18/21 Tilkjenning av medlemskap 

KM 19/21 Vedtakelse av forskrifter etter nytt hjemmelsgrunnlag 

 

Komité F – Kommunikasjon, urfolk, internasjonale og økumeniske spørsmål 

KM 08/21 Kirkens globale oppdrag 

KM 14/21 Mer himmel på en truet jord 

Kjøreplan/program 

Det legges opp til en kjøreplan etter vanlig mønster med veksling mellom plenum og 

komitearbeid. Det foreslås at et par saker presenteres først i plenum før de går i 

komite. Siden komiteene velger saksordførere når de konstituerer seg, foreslås det at 

en fra Kirkerådet er saksordfører i første plenum, men at komiteens saksordfører 

presenterer saken ved senere plenum. 

 

De forskjellige gruppene ønsker tid til gruppemøter. Både på grunn av de 

medlemmene i Kirkemøtet som ikke tilhører noen gruppe, og av tidsmessige hensyn, 

foreslås det at lunsjpausen utvides fra 2 til 2 1/2 time. Det bør gi rom for 

gruppemøter. Det vil bli reservert rom for dette. 
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Det planlegges et temamøte fredag ettermiddag med arbeidstema: Hans Nilsen 

Hauge – hans betydning den gang og i dag. Det er i år 250 år siden hans fødsel.  

 

Ungdommens kirkemøte behandlet på sitt møte sist høst UKM 03/20 Debattklima – 

hvordan snakker vi om og til hverandre. Der utfordret de blant andre Kirkemøtet til å 

ta i bruk «retningslinjer for debatt»: 

 

1 ytrer sine meninger med saklig argumentasjon 
2 diskuterer sak og ikke person  
3 lytter med ønske om å forstå hva motparten tenker  
4 aksepterer og anerkjenner meningsmangfoldet  
5 møter folk med et åpent sinn, respekt og viser toleranse  
6 har både ytringsfrihet og ytringsansvar  
7 er bevist språket man bruker  
8 ikke stenger ute meningsmotstandere 

 

Det foreslås at komiteene på sin første samling tar en times samtale om disse 

retningslinjene. 

Dirigentskap 

Det er Kirkerådet som fremmer forslag til dirigentskap på møtet. 

I Kirkemøtets forretningsorden § 3-2 heter det: 

 

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 ansvaret 

for opptellingen.   

Dirigentskapet overtar ledelsen av møtet så snart valget er gjort. 

 

Det er ingen begrensning i hvem som kan velges til dirigentskap på Kirkemøtet, men 

de skal fortrinnsvis være medlem av Kirkemøtet. Kai Steffen Østensen (ÅF), Agder og 

Telemark, Kjersti Jåvold Landmark (ÅF), Oslo og Arild Kvernmo Pedersen (NL), 

Nidaros, har sagt ja til å nomineres til dirigentskap. Kai Steffen Østensen har sagt ja 

til å være hoveddirigent. Det er ikke vanlig at medlemmer av Kirkerådet sitter i 

dirigentskapet, men siden det bare er Kai Steffen Østensen som har erfaring fra å 

være dirigent, foreslås Lill Tone Grahl-Jacobsen som hans vara.  

 

Som vara for Landmark og Pedersen foreslås Ole Jacob Flæten (ÅF), Borg og Hanne 

M. Braathen, (BL), Nord-Hålogaland. 

Tellekorps  

I Kirkemøtets forretningsorden § 3-4 heter det: 

 Det oppnevnes et tellekorps bestående av fem medlemmer av fra sekretariatet. 

 

Det foreslås at det oppnevnes følgende tellekorps: 

 

Øyvind Meling, leder 
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Berit Hagen Agøy 

Risten Turi Aleksandersen 

Ole Inge Bekkelund 

Kristian Myhre 

 

Dato for møtet 

Møtet er fastsatt til 14.-19. april. Koronasituasjonen er fortsatt uavklart. Det vil trolig 

være mulig å avvikle Kirkemøtet etter samme mal som møtet i 2020, men med 

komitémøter. Om det fortsatt er krav om 1 meters avstand, vil noen komitéer måtte 

ha sine møter utenfor hotellet.  

 

En evt flytting av møtet har flere konsekvenser; både økonomisk, med hensyn til 

saksgang og årsrytmen for saksbehandlingen. Det kan også være utfordrende for 

medlemmer av Kirkemøtet å få en ny dato. Den største risikoen ved utsettelse ansees 

i dag i forhold til å avklare problemstillinger rundt valgsaken for å holde den 

nødvendige fremdriften. Det er fortsatt usikkert når det åpner opp slik at møtet kan 

avvikles helt som vanlig. 

 

Alternative datoer for møtet kan være første halvdel av juni eller midten av 

september.    

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Det er budsjettert med 4.2 millioner til selve Kirkemøtet. I tillegg kommer det bruk 

at ressurser i sekretariatet til forberedelse av saker og møtet. Dette går over det 

ordinære driftsbudsjettet til Kirkerådet. 

 

 

 

 

 

 

 


