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Kirkemøtet 2022 - Saksliste og program  
 
 

Sammendrag 
Kirkerådet vedtok i sak Kr 57/21 å legge Kirkemøtet i 2022 til 21.-26. september. Det 
er Kirkerådet som fastsetter sakslisten for møtet. Endelig saksliste vil bli fastsatt på 
møtet i mai, og eventuelt i juni ta stilling til saker som fremmes av de som etter § 2-1 
kan melde saker til Kirkemøtet. 
 
Kirkerådet vedtok i KR 94/21: Administrasjonen bes komme tilbake til rådet med et 
tema for Kirkemøtet i 2022. 
 
 
 

Forslag til vedtak 
1. Kirkerådet fastsetter følgende foreløpige saksliste til Kirkemøtet i 2022: 

 

  
KM 01/22 Godkjenning av innkalling og saksliste    
KM 02/22 Kontrollutvalgets rapport om Kirkerådets oppfølging av Kirkemøtets 

vedtak.  
KM 03/22 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 ledere og nestledere i komiteene for 2022 og 
2023  
5. Valg av leder til Kirkerådet 2022-2024  
6. Valg av leder til Mellomkirkelig råd 2022-2024  
7. Valg av leder til Samisk kirkeråd 2022-2024  

KM 04/22 Orienteringssaker  
1. Årsrapport for Den norske kirke 2021  
2. Årsrapport fra Bispemøtet 2021  
3. Protokoll fra Ungdommens kirkemøte 2021  
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4. Årsmelding fra Døvekirken 2021  
5. Årsmelding fra Sjømannskirken/Norsk kirke i utlandet 
2021  
6. Kirkenes Verdensråds generalforsamling - muntlig 

KM 05/22 Liturgiske ordninger for de hellige tre dagene – skjærtorsdag, langfredag 
og påskeaften 
KM 06/22 Kirkemøtets fordeling av midler 2023 og budsjett 2022  
KM 07/22 Den norske kirke som økonomisk aktør og ansvarlig forvalter 
KM 08/22 Fjerning av regler om registrering av tilhørige   
KM 09/22 Kontrollutvalgets melding til Kirkemøtet  
KM 10/22 Kirkelig organisering – status og videre prosess   
KM 11/22 Kirkevalgregler med tilhørende endringer i kirkeordningen  
KM 12/22 Nærmere bestemmelser om felles menighetsråd for flere sokn  
KM 13/22 Rekrutteringsstilling i rDnk – prest under utdanning 
  

  
2. Kirkerådet ber administrasjonene arbeide videre med håp som tema på 

Kirkemøtet 2022. 
 

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

4. Kirkerådet vedtar at Kirkemøtet i 2022 kortes litt ned og går fra 22.-26. 
september, med start morgen 22. september. 

 

Saksorientering 
 

Bakgrunn 
For å få tid til forsvarlig saksbehandling av saken om kirkelig organisering vedtok 
Kirkerådet å flytte Kirkemøtet i 2022 til 21.-26. september og møtet i 2023 til 4.-9. 
august. 
 
Det er meldt inn 9 saker som skal komitebehandles. I tillegg har Åpen folkekirke 
meldt inn en sak om at Den norske kirke skal slutte å benytte seg av unntaket i 
diskrimineringslovverket.  Forslaget behandles som egen sak i dette møtet før den 
eventuelt sendes på høring. Kirkerådet må i mai gjøre vedtak om en ønsker å fremme 
saken til Kirkemøtet. 

Foreløpig saksliste til komite: 
 
KM 05/22 Liturgiske ordninger for de hellige tre dagene - skjærtorsdag, langfredag 
og påskenatt  
Det er utarbeidet forslag til liturgier for dagene i den stille uke, skjærtorsdag, 
langfredag og påskeaften/-natt. Kirkerådet vedtok saken på sitt møte i desember 
2021 (KR 118/21). Saken er nå til behandling i Bispemøtet 
 
KM 06/22 Kirkemøtets fordeling av midler 2023 og budsjett 2022  
Dette er en årlig sak i Kirkemøtet der møtet orienteres om budsjettet for 
inneværende år. Det er Kirkerådet som vedtar budsjettet for rettssubjektet Den 
norske kirke. Kirkerådet gjorde det på sitt møte i desember (KR 111/21). Kirkemøtet 
behandler og vedtar i saken fordeling av midlene for 2023 på overordnet nivå. 
Kirkemøtet vet på denne tid ikke hva tildelingen på statsbudsjettet blir, men vedtar 
fordeling av midler på de ulike budsjettgruppene. 



  

3 
 

 
KM 07/22 Den norske kirke som økonomisk aktør og ansvarlig forvalter 

Som økonomisk aktør spiller Den norske kirke og dens medlemmer en viktig rolle i 
arbeidet for bærekraftsmålene og menneskerettigheter, lokalt og nasjonalt. 
Kirkemøtesaken belyser dette gjennom å redegjøre for det teologiske utgangspunktet 
og rammeverket for kirkens ansvar som økonomisk aktør og ansvarlig forvalter, og 
gjennom en bevisstgjøring om sentrale verdier som menneskeverd, rettferdighet og 
vern om skaperverket i relasjon til kirkens praksis. Saken utforsker så hvordan 
kirken som økonomisk aktør og forvalter aktivt kan arbeide for en mer rettferdig 
verden.  
 
KM 08/22 Fjerning av regler om registrering av tilhørige  
Registrering av tilhørige krever etter dagens lovverk uttrykkelig samtykke fra de 
foreldre som har foreldreansvar, i tråd med personvernforordningen. Den norske 
kirke har ikke lenger tilgang til informasjon fra Folkeregisteret om foreldreansvar. 
En slik registrering vil dermed i praksis falle bort. Kirkerådet foreslår derfor at regler 
for registrering av tilhørige i kirkeordningen og underliggende regelverk blir 
opphevet.  
 
Kirkeordningens bestemmelse om at barn av medlemmer regnes som tilhørende Den 
norske kirke inntil de er myndige, foreslås beholdt. Kirkerådet vil behandle saken i 
dette møtet. 
 
KM 09/22 Kontrollutvalgets melding til Kirkemøtet  
Dette er en årlig sak fra Kontrollutvalget om hvordan Kirkerådet følger opp 
vedtakene fra Kirkemøtet. Kirkerådet får rapporten til eventuelle kommentarer på 
sitt siste møte før Kirkemøtet. 
 

KM 10/22 Kirkelig organisering – prinsippbeslutning 
Kirkemøtet vil få en sak som grunnlag for å fatte en prinsippbeslutning om kirkelig 
organisering. Kirkerådet får på dette møtet en orientering om status i arbeidet med å 
oppsummere høringen, utredninger som er lagt fram, og det videre arbeidet med 
saken fram mot Kirkemøtet 2022. 
 

KM 11/22 Høring om kirkelige valgregler og tilhørende endringer i kirkeordningen  
Det foreslås enkelte endringer i kirkevalgreglene når det gjelder Døvekirkelig 
representant i Oslo bispedømmeråd og Kirkemøtet, valg av sør-samisk representant i 
Nidaros bispedømmeråd og Kirkemøtet og endringer i Samisk kirkelig valgmøte. 
Kirkerådet behandler sak om å sende disse endringer på høring i dette møtet. 
 
KM 12/22 Nærmere bestemmelser om felles menighetsråd for flere sokn  
Kirkemøtet vedtok i sak KM 06/19 Kirkeordning for Den norske kirke at 
menighetsråd innenfor en og samme kommune kan etablere felles menighetsråd 
etter nærmere bestemmelser fastsatt av Kirkemøtet (§ 8 tredje ledd). Saken har vært 
på høring og vil bli fremmet for Kirkerådet på møtet i mars 2022. 
 

KM 13/22 Rekrutteringsstilling i rDnk – prest under utdanning 
Kirkemøtet sak KM 24/21 forutsetter at en ordning kalt «prest under utdanning» 
kommer på plass innen KM 2022. Et høringsnotat behandles på dette 
Kirkerådsmøtet og endelig sakspapir til Kirkemøtet kommer til Kirkerådets møte i 
mai. Slik saken nå ligger er det behov for endring i tjenesteordning for 
menighetsprest og personalreglementet for Den norske kirke. Disse endringer må 
Kirkemøtet vedta. 
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Andre saker Kirkemøtet skal behandle 
Fast første sak etter konstituering er Kontrollutvalgets rapport om Kirkemøtets 
oppfølging av Kirkemøtets vedtak. Den presenteres av Kontrollutvalgets leder. 
 
I tillegg til vanlige konstitueringssaker og orienteringssaker, skal det på møtet velges 
ledere for de tre rådene, Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd ut denne 
perioden (frem til Kirkemøtet 2024). Lederne må velges blant de som i dag sitter i 
rådene. 

Tema for møtet 
Kirkerådet ba i sak KR 94/21 administrasjonen om å komme tilbake med tema for 
Kirkemøtet 2022. 
Det har vært noe forskjellig hvor mye tema for møtene har preget møtet. Det kan 
enten skje i korte innslag underveis i møtet eller en temabolk på en av dagene på 
møtet. Kirkerådets arbeidsutvalg drøftet saken på sitt siste møte. De ønsket at 
administrasjonen arbeider videre med «håp» som tema. Det kan ta utgangspunkt i 
strategiplanen og diakonien. Kirkerådet vil på sitt møte i mars få et mer detaljert 
forslag om de ønsker at det skal jobbes videre med dette. 
 

Kjøreplan/ program 
Det legges opp til en kjøreplan for møtet etter vanlig mønster med veksling mellom 
plenum og komitearbeid. Det vil til møtet i mars fremmes forslag til dirigentskap for 
møtet og valg av komiteledere og -nestledere for resten av valgperioden.  
 
På Kirkemøtet i 2021 prøvde en for første gang å starte behandling av noen saker i 
plenum før de gikk til komite. Det fikk litt blandet respons, men det kan være aktuelt 
å prøve igjen i år. Nå er møtet mer forberedt på hvordan det fungerer, og det bør 
være større mulighet for å få frem flere sider av saken i plenum. Saken Den norske 
kirke som økonomisk aktør og forsvarlig forvalter kan være en aktuell sak å fremme i 
plenum før den går i komite. 
 
Forberedelse av valg av ledere i de tre rådene er det valgkomiteen som har ansvar 
for. De vil fremme forslag som sendes med sakspapirene ved innkalling til møtet. 
 
Saksmengden til Kirkemøtet i 2022 gjør at en kan vurdere om en vi korte ned møtet. 
Det foreslås at møtelengden reduseres med oppstart 22.september om morgenen i 
stedet for 21.sept om ettermiddagen. Mange må reise kvelden før (eller nattog), men 
dette åpner for at medlemmene må ta fri 3 arbeidsdager i stedet for 4 dager. Dag 1 
kan da inneholde åpningsgudstjeneste, åpningsmøte (før lunsj), generaldebatt og 
middag med gjester. 
 
Kirkemøtets medlemmer er fordelt på seks komiteer etter ønsker for arbeidsfelt. Det 
er ikke alltid saker som passer inn i den enkelte komite. En har denne gang tenkt at 
komite D har nok med saken om kirkelig organisering. De andre sakene er fordelt 
etter saksfelt og tanke om jevn fordeling av arbeid. En foreløpig fordeling av saker på 
komiteer kan være: 
 
Komite A – Gudstjenesteliv 
KM 05/22 Liturgiske ordninger for de hellige tre dagene - skjærtorsdag, langfredag 
og påskenatt  
 
Komité B – Undervisning, diakoni og samfunnsspørsmål 
KM 08/22 Fjerning av regler om registrering av tilhørige   
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KM 12/22 Nærmere bestemmelser om felles menighetsråd for flere sokn  
 
Komité C – Økonomi og kirkeordning 
KM 06/22 Kirkemøtets fordeling av midler 2023 og budsjett 2022  
KM 11/22 Kirkevalgregler med tilhørende endringer i kirkeordningen  
 
Komité D – Kirkeordning 
KM 10/22 Kirkelig organisering – status og videre prosess   
 
Komité E – Personal, arbeidsgiverspørsmål og utdanning 
KM 13/22 Rekrutteringsstilling i rDnk – prest under utdanning 
+ ev sak: Den norske kirke skal slutte å benytte seg av unntaket i 
diskrimineringslovverket 
 
Komité F – Kommunikasjon, urfolk, internasjonale og økumeniske spørsmål 
KM 07/22 Den norske kirke som økonomisk aktør og ansvarlig forvalter 
KM 09/22 Kontrollutvalgets melding til Kirkemøtet  
 

Innmelding av saker 
Kirkemøtets forretningsorden fastsetter hvem som kan melde saker til Kirkemøtet. 
Det er Kirkerådet, bispedømmerådene, medlemmer av Kirkemøtet og Ungdommens 
kirkemøte. Frist for å melde inn saker til møtet er 14 uker før møtet. For 2022 er det 
onsdag 15. juni. Det er satt opp et møte i Kirkerådet 24. juni for å behandle eventuelt 
innmeldte saker. 
 
Åpen folkekirke har melde inn sak om at Den norske kirke ikke lenger skal benytte 
seg av unntaket i diskrimineringslovverket. Kirkerådet behandler en sak på dette 
møtet før saken ev sendes på høring. 

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


