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Kirkemøtet 2023 - saksliste og program 
 
 

Sammendrag 
Kirkerådet vedtok i sak KR 87/21 å avholde Kirkemøtet 2023 i tiden 4.- 9. august. 
Det foreslås i nå å korte ned til 4.-8. august. Det er Kirkerådet som fastsetter 
saksliste og dagsorden for møtet. Endelig sakliste vil bli fastsatt senere, men det 
legges frem for rådet en foreløpig sakliste i dette møtet.  
 
Frist for å melde saker til møtet er 14 uker før møtet starter, jf § 2-2 i Kirkemøtets 
forretningsorden. Det er 28. april 2023. Kirkerådet vil da kunne fastsette endelig 
saksliste på sitt møte 24.-25. mai 2023. Det tas sikte på å legge sakene ut i eMeetings 
senest 1. juni 2023. Da har bispedømmerådene mulighet til å behandle sakene i møte 
før ferien. 
 
Kirkemøtet er også i 2023 bestemt lagt til hotell Scandic Nidelven i Trondheim. 
 
 
 

Forslag til vedtak 
1. Kirkerådet fastsetter følgende foreløpige saksliste til Kirkemøtet i 2023: 

 
KM 1/23 Godkjenning av innkalling og saksliste 
KM 2/23 Kontrollutvalgets rapport om Kirkerådets oppfølging av 
Kirkemøtets vedtak 
KM 3/23 Valg og oppnevninger 

1. Valg av dirigentskap for møtet    

2. Valg av tellekorps for møtet 

3. Supplerende fordeling av medlemmer på Kirkemøtets komiteer 

4. Valg av nominasjonskomite valg på Kirkemøtet 2024 

 

KM 4/23 Orienteringssaker 
1. Årsrapport for Den norske kirke 2022 
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2. Årsrapport fra Bispemøtet 2022 

3. Protokoll fra Ungdommens kirkemøte 2022 

4. Årsrapport fra Døvekirken 2022 

5. Årsrapport fra Sjømannskirken 2022 

6. Utfordringsbildet 2023 – Den norske kirke 

KM 5/23 Kirkelig organisering 
KM 6/23 Regler for saksbehandling av liturgisaker 
KM 7/23 Likeverdig tilgjengelighet og tilhørighet - universell utforming av 
og i kirken 

KM 8/23 Strategi for kirkens tjeneste på samfunnsinstitusjoner 
(Spesialprestetjenesten) 

KM  9/23 Forskrift om regler for valg av Kirkerådet med tilhørende 
endring i kirkeordningen 

KM 10/23 Kontrollutvalgets melding til Kirkemøtet 2023 
KM 11/23 Kirkemøtets fordeling av midler 2023 og budsjett 2022  
KM 12/23 Skeive og kirken 
KM 13/22 Adgangen til å vektlegge samlivsform ved tilsetting 
KM 14/22 LVFs generalforsamling 2023 
KM 15/22 Kirkemøtets arbeidsform 

 
2. Kirkerådet vil at det fastsettes et tema for Kirkemøtet 2023 

3. Kirkemøtet avholdes i tiden 4.-8. august 2023 

 
 
 
 
 

Saksorientering 
 

Bakgrunn 
På grunn av koronaen vedtok Kirkerådet å flytte Kirkemøtene flyttet i 2021, 2022 og 
2023 for å få en viss avstand mellom møtene. Fra 2024 skal Kirkemøtet være tilbake 
til vanlig rytme i april. 
 

Foreløpig saksliste til komite: 
Det er foreløpig meldt inn 11 saker til komitebehandling.  
KM 5/23 Kirkelig organisering 
KM 6/23 Regler for saksbehandling av liturgisaker 
KM 7/23 Likeverdig tilgjengelighet og tilhørighet - universell utforming av og i 
kirken 
KM 8/23 Strategi for kirkens tjeneste på samfunnsinstitusjoner 

(Spesialprestetjenesten) 
KM  9/23 Forskrift om regler for valg av Kirkerådet med tilhørende endring i 

kirkeordningen 
KM 10/23 Kontrollutvalgets melding til Kirkemøtet 2023 
KM 11/23 Kirkemøtets fordeling av midler 2023 og budsjett 2022  
KM 12/23 Skeive og kirken 
KM 13/22 Adgangen til å vektlegge samlivsform ved tilsetting 
KM 14/22 LVFs generalforsamling 2023 
KM 15/22 Kirkemøtets arbeidsform 
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Andre saker Kirkemøtet skal behandle 
Kirkemøtet behandler alltid som første sak Kontrollutvalgets rapport om Kirkerådets 
oppfølging av Kirkemøtets vedtak. I tillegg til de vanlige valgene av dirigentskap og 
tellekorps, er det satt opp valg av nominasjonskomite. Nominasjonskomiteens 
oppgave er å forberede valgene på Kirkemøtet i 2024. Uavhengig av hva Kirkemøtet 
vedtar om regler for valg av Kirkerådet, er det en del valg som må forberedes, blant 
annet Mellomkirkelig råd, Kontrollutvalg og Klagenemnd. Sak om oppnevning av 
nominasjonskomite fremmes for Kirkerådet i mai 2023. 
 
De som etter § 2-1 i Kirkemøtets forretningsorden kan melde saker inn til 
Kirkemøtet, har frist 14 uker før møtet. Det er 28. april 2023. Om det kommer saker 
helt inn til fristen, må Kirkerådet eventuelt behandle dette på sitt møte i mai.  
 

Tema for møtet 
Kirkerådet ba i sak KR 94/21 administrasjonen om å komme tilbake med tema for 
Kirkemøtet 2022. I evalueringen av Kirkemøtet støttet flere av Kirkerådets 
medlemmer at en skal fortsette med tema på Kirkemøtene. 
 
De siste gangene har temaene særlig preget åpningsmøtet første dag, morgenbønner 
og en samling litt senere under møtet. I 2022 var temaet håp, og dette ble det 
fokusert på gjennom salmer og sanger under åpningsmøtet og i en bibeltime og 
samtale. 
 
Kirkemøtets tema bør speile tema som er viktig for kirken. Den norske kirke står 
midt i en stor endringsprosess. Etter skillet fra staten i 2017 og Kirkemøtets vedtak 
om kirkelig organisering i 2022 er det viktig å bygge en felles kultur der alle ansatte, 
folkevalgte og frivillige opplever seg som del av ett fellesskap. Å velge et tema som gir 
rom for å fokusere på dette, kan være en retning å gå. 
 
Sekretariatet ber om innspill til dette før det arbeides videre med et tema. 
 

Kjøreplan/ program 
Det legges opp til en kjøreplan etter vanlig mønster med veksling mellom plenum og 
komitearbeid. For å slippe komitearbeid eller plenum etter middag foreslås det å 
flytte middagen fra kl 19.00 til kl 19.30.   
 
Kirkemøtet i 2021 0g 2022 behandlet noen saker direkte i plenum før saken gikk til 
komite. Dette fikk i 2022 god tilbakemelding (4,5). Det gir komiteen en retning på 
arbeidet før de starter arbeidet. Det vil kunne redusere arbeidsbelastningen i 
komiteen og møtet. Det vil bli foreslått å behandle en eller flere saker direkte i 
plenum også til møtet i 2023.  
 
Kirkerådet skal behandle en sak om Kirkemøtets arbeidsform. Dette vil ikke få 
påvirkning på Kirkemøtet i 2023, men erfaringen fra Kirkemøtets arbeid de siste 
årene er viktig erfaringsgrunnlag for å gå inn i saken. 
 

Kirkemøtets lengde 
Det foreslås å legge møtet til 4.-8. august, en dag korte enn i 2022. Eventuelt kan en 
starte om formiddagen i stedet for kl 16.00. Det gjør at de fleste må ta fri en 
arbeidsdag mindre enn tidligere. Noen flere må ha overnatting i Trondheim fra 3.-4. 
august, men totalt vil det spare tid. Det vil da være mulig å ha gudstjeneste, 
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åpningsmøte, noe saksbehandling og generaldebatt før middag med gjester om 
kvelden 4. august. 
 
Sakene på Kirkemøtet fordeles som vanlig på de seks komiteene som er opprettet 
med hver sine fagfelt. På grunn av sakslisten, vil ikke fordelingen alltid passe med 
det som er komiteenes hovedfelt. Endelig saksliste vil ikke være klar før våren 2023, 
men ut fra dagens saksliste, kan fordeling på komiteene kan være: 
 
Komite A: Gudstjenesteliv 
KM 6/23 Regler for saksbehandling av liturgisaker 
KM 15/22 Kirkemøtets arbeidsform 
 
Komite B: Undervisning, diakoni og samfunnsspørsmål 
KM 7/23 Likeverdig tilgjengelighet og tilhørighet – universell utforming av og i 
kirken 
KM 10/23 Kontrollutvalgets melding til Kirkemøtet 2023 
 
Komite C: Økonomi og kirkeordning 
KM 9/22 Forskrift om valg av Kirkerådet med tilhørende endring i kirkeordningen 
KM 11/23 Kirkemøtets fordeling av midler 2023 og budsjett 2022  
 
Komite D: Kirkeordning 
KM 5/23 Kirkelig organisering 
 
Komite E: Personal, arbeidsgiverspørsmål og utdanning 
KM 8/23 Strategi for kirkens tjeneste på samfunnsinstitusjoner 
(spesialprestetjenesten) 
KM 13/22 Adgang til å vektlegge samlivsform ved ansettelse 
 
Komite F: Kommunikasjon, urfolk, internasjonale og økumeniske spørsmål 
KM 12/22 Skeive og kirken 
KM 14/23 LVFs generalforsamling 

 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Kirkemøtet krever mye arbeid i sekretariatet i forkant av møtet. Dette er del av det 
ordinære driftsbudsjettet i Kirkerådet. Utgifter knyttet direkte til møtet beregnes til 
ca kr 500.000 pr døgn. Budsjett for Kirkemøtet vil fastsettes i sak KR 94/22 Budsjett 
2023 -rettssubjektet Den norske kirke. 
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