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Kirkemøtet 2021 - program og saksliste 
 
 

Sammendrag 
Kirkemøtet 2021 er på grunn av Covid -19 flyttet til 11.-16. november 2021. Møtet blir 
på hotel Scandic Nidelven. Kirkemøtets medlemmer ble orientert i brev om dette 
onsdag 3. februar 2021.  
 
10. mars ble det avholdt et skriftlig Kirkemøte med tre saker. Kirkemøtet i november 
har derfor saksliste fra KM 4/21. 
 
Kirkemøtet skal behandle 27 saker, hvorav 21 saker skal behandles i komité.  
 
 

Forslag til vedtak 
 
1. Kirkerådet vedtar å fremme syv nye saker til Kirkemøtet:  

KM 24/21 Kvalifikasjonskrav for kirkelige stillinger 
KM 25/21 Forholdet mellom Kirkerådets arbeidsgiverutvalg og Kirkerådet 
KM 26/21 Endring av Kirkemøtets forretningsorden (retting av inkurie) 
KM 27/21 Valg av ekstern revisor 
KM 28/21 Ressursfordelingsmodell for menighetsprestetjenesten 
KM 29/21 Reglar for val av prest og lek kyrkjeleg tilsett til bispedømeråd og 
Kyrkjemøtet 
KM 30/21 Særskilte prekentekster 

 

2. Kirkerådet vedtar følgende komitéfordeling av saker under Kirkemøtet i 

november 2021: 

 Komite A - Gudstjenesteliv 

KM 23/21 Konfirmasjonstidens gudstjenester 

KM 21/21 Kirkelig kulturarvstrategi 

KM 30/21 Særskilte prekentekster 

  

Komité B – Undervisning, diakoni og samfunnsspørsmål 
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KM 12/21 Helhetlig menighetsplan 

KM 20/21 Det kirkelige regelverket – forankring og fornyelse etter kirkelovens 

opphevelse 

KM 22/21 Strategi for Den norske kirke 

 

Komité C – Økonomi og kirkeordning 

KM 08/21 Kirkemøtets fordeling av midler 2022 og budsjett 2021 

KM 11/21 Endringer i kirkeordningen og enkelte andre regelverk 

KM 13/21 Kontrollutvalgets melding til Kirkemøtet 

KM 14/21 Endringer i Kirkeordningens bestemmelser om kirkebygg m.m. 

KM 27/21 Valg av ekstern revisor 

KM 28/21 Ressursfordelingsmodell for menighetsprestetjenesten 

 

Komité D – Kirkeordning 

KM 10/21 Kirkevalget – overordnede problemstillinger  

KM 16/21 Fjernmøter og skriftlig saksbehandling i kirkelige rådsorganer 

KM 18/21 Støtte til nomineringsgrupper som har medlemmer i Kirkemøtet 

KM 29/21 Reglar for val av prest og lek kyrkjeleg tilsett til bispedømeråd og 
Kyrkjemøte 
 

Komité E – Personal, arbeidsgiverspørsmål og utdanning 

KM 17/21 Rekrutteringsstrategi for Den norske kirke 

KM 19/21 Tilkjenning av medlemskap 

KM 24/21 Kvalifikasjonskrav kirkelige stillinger 

KM 25/21 Forholdet mellom Kirkerådets arbeidsgiverutvalg og Kirkerådet 

 

 

Komité F – Kommunikasjon, urfolk, internasjonale og økumeniske spørsmål 

KM 09/21 Den norske kirkes globale oppdrag 

KM 15/21 Mer himmel på en truet jord – kirkens arbeid med klima og miljø 

 
3. Kirkerådet vedtar vedlagte foreløpige kjøreplan for møtet 
4. Kirkerådet ber om at det arbeides videre med planlegging av møtet i 

november 2021 ut fra de føringer som ble gitt i møtet. 

 
 

Saksorientering 
 

Bakgrunn 
Kirkemøtet er berammet til 11.-16. november 2021 på hotel Scandic Nidelven i 
Trondheim. Det er lagt opp til ordinært møte med saksbehandling i vekselvis komité 
og plenum. Kirkemøtet i 2020 valgte komitéfordeling for møteperioden. Eventuelle 
varamedlemmer som deltar i møtet vil være med i den komiteen som det ordinære 
medlemmet er valgt inn i. Det samme vil varamedlemmer som har gått inn som faste 
medlemmer. Kirkemøtet 2020 valgte også komitéledere for perioden 2020-2021. 
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Kirkerådet vedtok på sitt møte i mars – 21 (KR 39/21) at Kirkemøtets medlemmer på 
første komitémøte har en samtale om retningslinjene i sak UKM 3/20 «Debattklima 
- hvordan snakker vi om og til hverandre». 
 
Kirkerådet vedtok på sitt forrige møte følgende saksliste: 
 

KM 04/21 Godkjenning av innkalling og saksliste - konstituering 

KM 05/21 Rapport fra Den norske kirkes kontrollutvalg 

KM 06/21 Valg 

KM 07/21 Orienteringssaker 

KM 08/21 Kirkemøtets fordeling av midler 2022 og budsjett 2021 

KM 09/21 Den norske kirkes globale oppdrag 

KM 10/21 Kirkevalget – overordnede problemstillinger 

KM 11/21 Endringer i kirkeordningen og enkelte andre regelverk 

KM 12/21 Helhetlig menighetsplan 

KM 13/21 Kontrollutvalgets melding til Kirkemøtet 

KM 14/21 Endringer i kirkeordningens bestemmelser om kirkebygg m.m 

KM 15/21 Mer himmel på en truet jord – kirkens arbeid med klima og miljø 

KM 16/21 Fjernmøter og skriftlig saksbehandling i kirkelige rådsorganer 

KM 17/21 Rekrutteringsstrategi for Den norske kirke 

KM 18/21 Støtte til nomineringsgrupper som har medlemmer i Kirkemøtet 

KM 19/21 Tilkjenning av medlemskap 

KM 20/21 Det kirkelige regelverket – forankring og fornyelse etter 

kirkelovens opphevelse 

KM 21/21 Kirkelig kulturarvstrategi 

KM 22/21 Strategi for Den norske kirke 

KM 23/21 Konfirmasjonstidens gudstjenester 

KM 24/21 Kvalifikasjonskrav kirkelige stillinger 

 

Nye saker som fremmes for Kirkemøtet 
 
KM 24/21 Kvalifikasjonskrav for kirkelige stillinger 
Kirkerådet nedsatte i 2019 et utvalg til å se på kvalifikasjonskravene for kirkelige 
stillinger. Etter at utvalget leverte sin rapport og denne har vært på høring, foreslås 
saken fremmet for Kirkemøtet i november. Selve saken behandles i egen sak på dette 
kirkerådsmøte. Saken hører naturlig hjemme i komité E. 
 
KM 25/21 Forholdet mellom Kirkerådets arbeidsgiverutvalg og Kirkerådet 
Kirkerådet ba på sitt møte i mars om på et senere tidspunkt å få tilsendt en egen sak 
om livsfasepolitikk. Dette regnes normalt som en del av det ansvar Kirkemøtet ga til 
Arbeidsgiverutvalget, jf Arbeidsgiverutvalgets mandat § 2a: Arbeidsgjevarutvalet 
fastset arbeidsgjevarpolitiske føringar som er lagt til Kyrkjerådet.  
 
Kirkerådets Arbeidsgiverutvalg (AGU) drøftet forholdet mellom AGU og Kirkerådet i 
sitt møte 14.04.2021 i sak AGU 13/21, og ba om å få en sak som utreder forholdet 
mellom AGU og Kirkerådet (punkt 3). Denne fremmes for Kirkerådet i dette møtet 
og eventuelle forslag til endringer i mandatet til AGU vil bli fremmet for Kirkemøtet i 
november. Saken hører naturlig hjemme i komité E.  
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KM 26/21 Endring av Kirkemøtets forretningsorden (retting av inkurie) 
Kirkemøtet 2019 behandlet en sak om endringer i Kirkemøtets forretningsorden. 
Blant annet endret Kirkemøtet § 1-4, både ut fra språklige og materielle årsaker.  
Året etter vedtok Kirkemøtet 2020 en endring av Kirkemøtets forretningsorden § 1-4 
i forbindelse med saken om regler for Mellomkirkelig råd. Ved en inkurie (feil) ble 
noen av endringene fra året før tilbakestilt. Blant annet vedtok Kirkemøtet 2019 å 
endre «en representant fra de tre teologiske fakulteter» med den mer presise 
formuleringen «én representant for hver av utdanningsinstitusjonene som tildeler 
graden cand.theol., oppnevnt av institusjonene selv». Det er den sist vedtatte 
bestemmelsen som er gjeldende, noe som innebærer at nye utdanningsinstitusjoner 
som kan tildele graden cand.theol. i utgangspunktet faller utenom. I denne saken 
foreslås det å rette opp inkurien, for å få bestemmelsen i samsvar med Kirkemøtets 
intensjon fra 2019. 
 
Saken fremmes for Kirkerådet i dette møtet. 
 
Siden dette har betydning for NLA sin deltakelse i møtet, foreslås det det å behandle 
saken i plenum i starten av møtet (ved konstituering) uten komitebehandling. 
 
KM 27/21 Val av ekstern revisor 
Kirkerådet behandlet på sitt møte i mai valg av ekstern revisor. Ifølge regler for Den 
norske kirkes kontrollutvalg § 4 skal Kontrollutvalget gi innstilling til Kirkemøtet om 
valg av revisor. Kirkerådet får Kontrollutvalgets innstilling som egen sak på dette 
møtet. Avtalen skal endelig godkjennes av Kirkemøtet. Det foreslås at saken settes på 
sakslisten til Kirkemøtet i november. Saken hører naturlig hjemme i komité C. 
 
KM 28/21 Ressursfordelingsmodell for menighetsprestetjenesten 
Kirkemøtets vedtak i sak KM 9/19 om fordelingsnøkler mellom bispedømmerådene 
for tilskudd til prestetjeneste har fungert etter sin hensikt. Det viser seg imidlertid at 
reglene for videre manuell justering vil være uhensiktsmessig. Kirkerådet vedtok 
derfor i sak KR 70/21 i juni å fremme for Kirkemøtet endring i reglene. Saken 
foreslås fremmet for Kirkemøtet i november. Saken hører naturlig hjemme i komité 
C. 
 
KM 29/21 Reglar for val av prest og lek kyrkjeleg tilsett til bispedømeråd og 
Kyrkjemøtet 
Det er i denne omgang ikke lagt opp til store endringer i reglene. De foreslås å gjøre 
valgene digitale og at de tas ut av de felles valgregler som er i dag, og lages som eget 
regelsett. Saken er på høring, og vil ettersendes Kirkerådet. 
 
KM 30/21 Særskilte prekentekster 
Kirkerådet har i flere saker drøftet om en skal fortsette med særskilte prekentekster 
på noen søndag i kirkeåret. Bispemøtet vedtok på sitt møte i mai -21 (BM 22/21) å be 
Kirkemøtet om å avvikle ordningen med særskilte prekentekster. Selve saken 
behandles i egen sak på dette kirkerådsmøtet. Saken hører naturlig hjemme i komité 
A. 
 

Førstegangs-behandling i plenum     
 
Kirkerådet vedtok på sitt møte i mars å starte saksbehandlingen av noen saker i 
plenum. Deretter vil saken gå til komité før den fremmes for plenum til 2. gangs 
behandling. Det gir en komitébehandling i sakene. 
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Sakene Kirkerådet vedtok å fremme direkte i plenum er: 
 

KM 09/21 Den norske kirkes globale oppdrag 

KM 15/21 Mer himmel på en truet jord – kirkens arbeid med klima og miljø 

KM 17/21 Rekrutteringsstrategi for Den norske kirke 

KM 21/21 Kirkelig kulturarvstrategi 

 

Det foreslås at de som har vært saksordførere for sakene i Kirkerådet også er det på 

første plenumssamling av saken. Der skal saksordfører presentere saken Kirkerådet 

fremmer og forslag til vedtak. Ved videre behandling av saken vil det være komiteens 

saksordfører som presenterer komiteens forslag i saken.  

 

Kirkemøtet skal behandle 27 saker, hvorav 22 i komité. Komiteene har sine 
hovedfelt, men ikke alle saker er like enkle å plassere ut fra komiteens hovedtema. 
Det må også legges vekt på en viss fordeling av saker og arbeidsbelastning i 
komiteene.  
 
Det foreslås at sakene fordeles i komiteene på følgende måte: 
 

Komite A - Gudstjenesteliv 

KM 21/21 Kirkelig kulturarvstrategi 

KM 23/21 Konfirmasjonstidens gudstjenester 

KM 30/21 Særskilte prekentekster 

  

Komité B – Undervisning, diakoni og samfunnsspørsmål 

KM 12/21 Helhetlig menighetsplan  

KM 20/21 Det kirkelige regelverket – forankring og fornyelse etter kirkelovens 

opphevelse 

KM 22/21 Strategi for Den norske kirke 

 

Komité C – Økonomi og kirkeordning 

KM 08/21 Kirkemøtets fordeling av midler 2022 og budsjett 2021  

KM 11/21 Endringer i kirkeordningen og enkelte andre regelverk 

KM 13/21 Kontrollutvalgets melding til Kirkemøtet 

KM 14/21 Endringer i Kirkeordningens bestemmelser om kirkebygg m.m. 

KM 27/21 Valg av ekstern revisor 

KM 28/21 Ressursfordelingsmodell for menighetsprestetjenesten 

 

Komité D – Kirkeordning 

KM 10/21 Kirkevalget – overordnede problemstillinger 

KM 16/21 Fjernmøter og skriftlig saksbehandling i kirkelige rådsorganer 

KM 18/21 Støtte til nomineringsgrupper som har medlemmer i Kirkemøtet 

KM 29/21 Reglar for val av prest og lek kyrkjeleg tilsett til bispedømeråd og 

Kyrkjemøtet 

 

Komité E – Personal, arbeidsgiverspørsmål og utdanning 

KM 17/21 Rekrutteringsstrategi for Den norske kirke 

KM 19/21 Tilkjenning av medlemskap 
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KM 24/21 Kvalifikasjonskrav kirkelige stillinger 

KM 25/21 Forholdet mellom Kirkerådets arbeidsgiverutvalg og Kirkerådet 

 

 

Komité F – Kommunikasjon, urfolk, internasjonale og økumeniske spørsmål 

KM 09/21 Den norske kirkes globale oppdrag  

KM 15/21 Mer himmel på en truet jord – kirkens arbeid med klima og miljø 

 

Kjøreplan 
Vedlagt følger forslag til kjøreplan for møtet. Etter ønske fra Kirkemøtets 
grupperinger er det satt opp 30 min ekstra tid i forbindelse med lunsjen slik at det er 
mulig å ha fraksjonsmøter. Det vil bli reservert rom som gruppene kan disponere i 
lunsjtiden. Behov utenom det må avklares under møtet.  
 
Det er i kjøreplanen satt opp omtrent lik fordeling mellom plenum- og komitéarbeid 
som tidligere. Det er litt mer plenumtid på dette møtet, særlig i starten av møtet for å 
ha første gangs behandling av de saker som først skal behandles i plenum. Totalt sett 
er det noe mindre tid til saksbehandling siden lunsjpausen utvides. 
 
Kjøreplanen for møtet er svært stram. Når Kirkemøtet skal behandle 21 saker i 
komité og plenum kreves det god styring. Kirkerådet vedtok på sitt møte i mars at 
alle komiteer skal ha en runde der en tar opp sak UKM 3/20 «Debattklima - hvordan 
snakker vi om og til hverandre». Det legges opp til at det skjer i første komitémøte. 
Kirkerådet bør drøfte hvor mye tid en vil sette av til generaldebatt. Den totale 
tidsrammen er noe kortere enn for noen år siden. Da var gudstjenesten kl 12.00, og 
en fikk tid til generaldebatt første dag. Når en i dag legger opp til at flest mulig av 
medlemmene skal komme med tog, er det vanskelig å begynne før kl 16.00. 
 
Åpningsdagen blir det som vanlig åpningsgudstjeneste i Nidarosdomen. Deretter 
åpningsmøte på hotellet. Om det ut fra koronasituasjonen er mulig, vil det inviteres 
gjester til åpningsdagen. Åpningsmøtet vil som vanlig ha leders tale, hilsener fra 
statsråd og preses og kulturelle innslag.  
 
Søndag blir det gudstjeneste i Nidarosdomen med etterfølgende mottakelse i 
Erkebispegården ved ordfører. Søndag ettermiddag er det foreslått å ha 2 timers 
seminar om kirkelig organisering. På avslutningsdagen er det lagt opp til en kort 
andakt/avslutning i plenumssalen. Som vanlig legges det opp til morgen- og 
kveldsbønn enten i plenum eller i komité. 
 
Bønnelista har foreslått at Kirkemøtet igjen skal ha et hovedtema, slik Kirkemøtet 
hadde frem til 2017. De foreslår tilgivelse som tema. Kirkerådet må ta stilling til om 
de ønsker å ta opp igjen tradisjonen med hovedtema. Det er ikke til møtet i 2021 satt 
av tid til dette. 
 
Det legges opp til generaldebatt fredag morgen. Kirkerådet bør vurdere hvor mye tid 
det er ønskelig å sette av til generaldebatten. De siste årene er det brukt 2-3 timer. 

Kirkemøtene i 2022 og 2023 
Kirkemøtet i 2022 er fastsatt til 21.-26. september. 
Kirkerådet bestemte at Kirkemøtet i 2023 skal være i august. Det foreslås i sak KR 
87/21 å legge møtet til etter Olavsfest som avsluttes 3. august. Kirkemøtet foreslås 
derfor lagt til 4.-9. august 2023. 
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Kirkemøte i august vil ha frist for møtepapirer i 30. juni. For å sikre at 
bispedømmerådene får ha møte i forkant av KM bør papirene sende ut ca 1.6. Det vil 
i forslag til møteplan for Kirkerådet tas hensyn til dette.  

 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Kirkemøtet er ressurskrevende; forberedelse, planlegging, saksbehandling involverer 
store deler av sekretariatet. Det meste av forberedelsene dekkes over Kirkerådets 
ordinære budsjett. Budsjettrammen for selve Kirkemøtet vedtok Kirkerådet i 
forbindelse med budsjettvedtaket i desember. 
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