
 

DEN NORSKE KIRKE   KR 30/22 
Kirkerådet 

  Gardermoen, 24.-25 mars 2022 
 
 
 
  

 
   

 
Referanser: KR 57/21, KR 18/22 

 
Arkivsak: 22/00160-2  
 
 
Saksdokumenter: 
KR 30.1/22 Foreløpig programskisse Kirkemøtet 2022 
 
 

Kirkemøtet 2022 - saksliste og program 
 
 

Sammendrag 
Kirkerådet behandlet sak om Kirkemøtet 2022 på sitt møte i februar og ba om at det 
arbeides videre med tema håp. Kirkerådet vedtok også å beholde opprinnelig 
tidsramme på møtet, 21.-26. september 2022. 
 
Kirkerådet vedtok på sist møte en foreløpig sakliste og fordeling av saker på 
komiteene. Frist for å melde inn saker flere til møtet er 15. juni. 
 
I denne saken legges det frem forslag til dirigentskap og komiteledere og -nestledere, 
samt tellekorps. 
 
Forslag til kjøreplan for møtet legges også ved. 
 

Forslag til vedtak 
1. Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å velge følgende dirigentskap for Kirkemøtet 

2022: 
 
Dirigent Vara 
Ole Jacob Flæten, Borg, ÅF, Hoveddir. Erik Sverresson Seem, Nidaros, NL 
Kjersti Landmark, Oslo, ÅF Marta Kristine Ims, Nord-Hålogaland, 

NL 
Liv Hedrun S. Heskestad, Stavanger, NL Trond Rønning, Hamar, BL 

 
 

2. Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å velge følgende komiteledere og -nestledere 
for 2022 og 2023: 

 
 Leder Nestleder 
A Karin-Elin Berg, Borg, ÅF Nora Baartvedt, Bjørgvin, ÅF 
B Thor Magne Seland, Stavanger, 

ÅF 
Jon Henrik Gulbrandsen, Nidaros, prest 

C Brit Skjelbred, Nidaros, NL Jo Hedberg, Tunsberg, BL 
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D Harald Hegstad, Oslo, NL Tove Karoline Knutsen, Nord-Hålogaland, 
ÅF 

E Olav Myklebust, Møre, ÅF Dag-Kjetil Hartberg, Borg, prest 
F Gunhild Tomter Alstad, Hamar, 

ÅF 
Bjørn Thomas Åhren, Nidaros, Samisk 
repr. 

 
3. Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å velge følgende tellekorps for Kirkemøtet 

2022: 
 
Øyvind Meling, leder 
Berit Hagen Agøy 
Jan Christian Kielland 
Karen Marie Engeseth 
Kristian Myhre 
 

4. Kirkerådet ber om at det arbeides videre med planlegging av Kirkemøtet 2022 
ut fra de føringer som ble gitt i møtet. 

 
 
 

Saksorientering 
 

Bakgrunn 
Kirkerådet vedtok i sak KR 57/21å flytte møtet til 21.-28. september 2022. Forslag 
om å korte møtet ned med en dag i sak KR 18/22 ble nedstemt. Rammen for møtet er 
derfor 21.-26. september 2022. 
 

Kjøreplan 
Kirkerådet ønsker at arbeidsbelastningen på møtet skal reduseres. Ut fra 
saksmengde og lengden på møtet er det nå lagt opp en kjøreplan uten program etter 
middag. Det er mulig for de komiteer som ser at det er nødvendig å ha komitemøter i 
bolken kl 20.30-22.00, men for de fleste bør det være mulig å gjøre nødvendig arbeid 
uten. Det gir 15,25 timer med saksbehandling i plenum og 11 timer med 
komitearbeid.  
 
Det er lagt inn tre behandlinger i plenum av KM 10/22 kirkelig organisering – status 
og videre prosess. KM 07/22 Den norske kirke som økonomisk aktør og ansvarlig 
forvalter er lagt opp til behandling i plenum før komitebehandling, og så to ganger i 
komite og plenum. I tillegg kommer gudstjenester, åpningsmøte og behandling av 
hovedtema i egen sesjon. 
 
Det er lagt inn mottagelse i Herresalen etter gudstjenesten på søndag. Også i år vil 
ordføreren invitere til lunsj. 

Møte i forkant 
Kirkemøtets forretningsorden åpner for at en komiteleder i samråd med kirkerådet 
kan innkalle komiteen til å avholde møte én dag før Kirkemøtets åpning. (§ 5-4). 
Leder for Komite D har denne kalt inn komiteen til samling 20. september. 
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Tema – håp 
Det arbeides med håp som hovedtema på Kirkemøtet. Kirkerådet vil få muntlig 
orientering om hva som pr nå planlegges. Temaet vi prege åpningsgudstjeneste, 
åpningsmøte og en samling på lørdag ettermiddag. 
 

Komiteledere og -nestledere 
Kirkemøtets forretningsorden § 5-3 fastsetter at: 

Kirkemøtet velger leder og nestleder i de enkelte komiteer for en periode på to 
år. Lederen innkaller til komitémøtene. Komiteene velger saksordførere til de 
enkelte saker. Kirkemøtet skal gjøres kjent med valgresultatet.   
 

Kirkemøtet i 2022 velger komiteledere og -nestledere for møtene 2022 og 2023. 
Evalueringen etter kirkemøtet i 2022 ga god tilbakemelding på ledelsen av 
komiteene. Det foreslås derfor gjenvalg for alle de som har sagt ja til gjenvalg. 
Nåværende nestleder i komite F er trådt ut av kirkemøtet og nestleder i komite E 
ønsker ikke gjenvalg. 
 
Det foreslås derfor nye nestledere i komite E og F. Det foreslås følgende komiteledere 
og -nestleder: 
 
 Leder Nestleder 
A Karin-Elin Berg, Borg, ÅF Nora Baartvedt, Bjørgvin, ÅF 
B Thor Magne Seland, Stavanger, 

ÅF 
Jon Henrik Gulbrandsen, Nidaros, prest 

C Brit Skjelbred, Nidaros, NL Jo Hedberg, Tunsberg, BL 
D Harald Hegstad, Oslo, NL Tove Karoline Knutsen, Nord-Hålogaland, 

ÅF 
E Olav Myklebust, Møre, ÅF Dag-Kjetil Hartberg, Borg, prest 
F Gunhild Tomter Alstad, Hamar, 

ÅF 
Bjørn Thomas Åhren, Nidaros, Samisk 
repr. 

 

Dirigentskap 
Kirkemøtets forretningsorden § 3-2 fastsetter at: 

 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 på møtet i 2021 stilte på kort varsel. Evalueringen etter møtet var 
også for disse overveiende positiv. Det foreslås gjenvalg også på dirigentskapet. Det 
foreslås nye varamedlemmer siden det ikke var personlige varamedlemmer til møtet 
i 2021 på grunn av omstokking de siste ukene før møtet. De har alle tre sagt jeg 
villige til å ta ett år til. 
 
Det foreslås følgende dirigentskap: 
 
Dirigent Vara 
Ole Jacob Flæten, Borg, ÅF, Hoveddir. Erik Sverresson Seem, Nidaros, NL 
Kjersti Landmark, Oslo, ÅF Marta Kristine Ims, Nord-Hålogaland, 

NL 
Liv Hedrun S. Heskestad, Stavanger, NL Trond Rønning, Hamar, BL 
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Tellekorps 
Kirkemøtets forretningsorden § 3-4 fastsetter at: 

Det oppnevnes tellekorps bestående av fem representanter fra sekretariatet. 
 

Det foreslås følgende tellekorps for Kirkemøtet 2021: 
 
Øyvind Meling, leder 
Berit Hagen Agøy 
Jan Christian Kielland 
Karen Marie Engeseth 
Kristian Myhre 
 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Kirkemøtet krever mye av store deler av sekretariatet i forkant av møtet. Dette er del 
av det ordinære driftsbudsjettet il kirkerådet. Til avvikling av møtet og utgifter 
knyttet direkte til møtet er det budsjettert med ca 4,5 mill. kroner. I tillegg kommer 
forberedelser i sekretariatet i forkant med saksbehandling og logistikk. 
 
 
 
 
 
 


	Referanser: KR 57/21, KR 18/22
	Sammendrag

	Saksorientering
	Bakgrunn
	Kjøreplan
	Møte i forkant
	Tema – håp
	Komiteledere og -nestledere
	Dirigentskap
	Tellekorps
	Økonomiske/administrative konsekvenser


