
 

DEN NORSKE KIRKE   KR 39/21 
Kirkerådet 

  Digitalt, 15.-16. mars 2021 
 
 

 
  

 
   

 
Referanser: KR 11/21, KR 21/21, KR 24/21 

 
Arkivsak: 20/04588-9  
 
 
 
 
         
 
 

Kirkemøtet 2021 - saksliste og program 
 
 

Sammendrag 
Kirkerådet vedtok i sak KR 21/21 å utsette Kirkemøtet til høsten. I samme møte 
vedtok de i sak KR 11/21 å innkalle til skriftlig Kirkemøte 10. mars. 
 
Ordinært møte er nå fastsatt til 11.-16. november. Kirkemøtets medlemmer ble 
orientert om dette i brev onsdag 3. februar, sammen med innkalling til skriftlig 
Kirkemøte. 
 
 

Forslag til vedtak 
1. Kirkerådet vedtar foreløpig saksliste for Kirkemøtet 2021 med følgende 

endringer: 
- 

2. Kirkerådet foreslår at følgende saker tas i plenum før de går til komité: 
- 
- 

3. 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 

 

4. Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å oppnevne følgende tellekorps for 

Kirkemøtet 2021: 

Øyvind Meling, leder 

Berit Hagen Agøy 
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Jan Christian Kielland 

Ole Inge Bekkelund 

Kristian Myhre 

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

ut fra de føringer som ble gitt i møtet.  

 

 

Saksorientering 
 
Kirkerådet vedtok i sak KR 21/21 å utsette Kirkemøtet til høsten. I samme møte 
vedtok de i sak KR 11/21 å innkalle til skriftlig Kirkemøte 10. mars. 
 
Ordinært møte er nå fastsatt til torsdag 11.- tirsdag 16. november på hotell Scandic 
Nidelven i Trondheim. Kirkemøtets medlemmer ble orientert om dette i brev onsdag 
3. februar, sammen med innkalling til skriftlig Kirkemøte.  
 
Det er meldt inn 19 saker til møtet og 16 som skal komitebehandles. Det ble innen 
fristen meldt inn tre saker om kirkens ressursbank, nattverd i hjemmet og 
Opplysningsvesenets fonds fremtid til Kirkemøtet. Kirkerådet behandlet disse sakene 
i KR 24/21 og gjorde følgende vedtak: 
 

A: Kirkerådet ber administrasjonen forberede en sak om ressursbanken og 
vurdere behov for retningslinjer som behandles i Kirkerådet i løpet av 
2021. KR setter ikke denne saken opp på sakslisten til KM 2021. 
B: Kirkerådet iverksetter ikke arbeid med endring av tjenesteordning for 
biskoper med mål om at leke medlemmer av Den norske kirke skal ha generell 
fullmakt til å forrette nattverd i hjemmet. KR setter ikke denne saken opp på 
sakslisten til KM 2021.   
C: Kirkerådet har i sak 50/2019 fattet vedtak om arbeid knyttet til 
Opplysningsvesenets fonds framtid, og det er allerede planlagt en redegjørelse 
for Kirkemøtet 2021. 

 
 
Saken Kvalifikasjonskrav kirkelige stillinger, ble trukket fra møtet i april 2021. Etter 
høringen er det identifisert en del oppfølgingspunkter som det er ønskelig å utrede 
før saken fremmes. Med Kirkemøte i november, bør det være mulig å fremme den i 
2021 likevel.  
 
Det at Kirkemøtet er flyttet til november, gjør at Kirkerådet bør se på om det er noen 
saker som er planlagt til Kirkemøtet 2021 som bør/ kan utsettes til Kirkemøtet 2022. 
Dette er fastsatt til 20.-25. april 2022. Det er pr i dag en ganske lang saksliste til 
Kirkemøtet 2021 og relativt kort til Kirkemøtet 2022. 
 
 
 

Foreløpig saksliste til KM 2021 – saker som skal i komité 
 
Kirkelig kulturarvstrategi 
Strategiplan 2021-2025 
Konfirmasjonstidenes gudstjenester 
Kirkemøtets fordeling av midler 2022 og budsjett 2021 
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Den norske kirkes globale oppdrag 
Kirkevalget – overordnede problemstillinger 
Endringer i kirkeordningen og enkelte andre regelverk 
Helhetlig menighetsplan 
Kontrollutvalgets melding til Kirkemøtet 
Langtidsutleie av kirkebygg m.m. 
Mer himmel på en truet jord – kirkens arbeid med klima og miljø 
Fjernmøter og skriftlig saksbehandling i kirkelige rådsorganer 
Rekrutteringsstrategi 
Støtte til nomineringsgrupper som har medlemmer i Kirkemøtet 
Tilkjenning av medlemskap 
Vedtakelse av forskrifter etter nytt hjemmelsgrunnlag 
Fordelingsnøkler spesialprester 
Kvalifikasjonskrav kirkelige stillinger 
 

Foreløpig saksliste til KM 2022 – saker som skal i komité 
(tentative sakstitler) 
 
Endringer i kirkevalgreglene med tilhørende endringer i kirkeordningen 
Etisk handel/moderne slaveri/anstendig arbeid 
Kirkelig organisering – overordnede veivalg og prinsippvedtak 
Kirkemøtets fordeling av midler 2023 og budsjett 2022 
Kontrollutvalgets melding til Kirkemøtet 
KVs (Kirkenes verdensråd) generalforsamling 
Nærmere bestemmelser om felles menighetsråd for flere sokn 
Påsketidens gudstjenester (tredagers høytiden) 
Trosopplæring - prinsipper for ny plan 
 

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. 
 
Saker som kan være aktuelle for plenum før de går til komité er: Den norske kirkes 
globale oppdrag, Rekrutteringsstrategi, Kirkelig kulturarvstrategi og/eller Mer 
himmel på en truet jord. 
 
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. 
 
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  
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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 har en 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 i Kirkemøtet, 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 
Berit Hagen Agøy 
Jan Christian Kielland 
Ole Inge Bekkelund 
Kristian Myhre 
 

 

 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Det er budsjettert med 4.2 millioner til selve Kirkemøtet. I tillegg kommer det bruk 
av ressurser i sekretariatet til forberedelse av saker og møtet. Dette går over det 
ordinære driftsbudsjettet til Kirkerådet. 
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