
Sak til Kirkemøtet 2019: 

 

Undertegnede medlemmer av Kirkemøtet melder følgende sak: 

 

Endring i Regler om formene for bispedømmerådets virksomhet 

 

Vi foreslår at § 2.2. i Reglene for bispedømmerådets virksomhet endres, slik at det åpnes for andre 

møteformer. Dagens regel hjemler at bispedømmerådet i ekstraordinære situasjoner kan behandle 

enkelte typer saker uten å være fysisk samlet. Vi mener det enkelte bispedømmeråd innenfor 

definerte rammer også må ha anledning til å planlegge møter med alternativ møteform, som 

videokonferanse eller Skype-møte. 

Forslaget er begrunnet i klima, kostnadseffektivitet og demokrati. 

Dagens regel korresponderer med bestemmelsene i kommunelovens § 30. Samtidig skiller de fleste 

bispedømmerådene seg fra kommunestyrene ved å ha mye større geografisk nedslagsfelt og fra 

fylkestingene ved å ha hyppigere møter. 

Vi mener Kirkemøtet selv må bestemme hva slags møteformer som er hensiktsmessige for 

bispedømmerådene, og gjerne vise vei for andre. Vi vil peke på at kvalitet og tilgjengelighet for 

alternative møteformer har blitt betydelig bedre siden kommuneloven ble vedtatt og også siden 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet reviderte sin forskrift om fjernmøter og skriftlig 

saksbehandling i 2012. 

En ny § 2.2 kan for eksempel lyde: 

«Bispedømmerådet kan bestemme at inntil halvparten av møtene kan foregå uten at medlemmene er 

fysisk samlet. Ved slikt møte skal alle møtedeltakere kunne høre og kommunisere med hverandre.»   

En slik endring vil antakelig føre til mindre behov for en unntaksbestemmelse om skriftlig 

saksbehandling, slik at denne delen av punktet kan utgå. 

 

Begrunnelse for forslaget: 

1. Klima 

De fleste bispedømmene er store i utstrekning, noe som innebærer at mange av medlemmene i 

bispedømmerådene er avhengig av fly eller privatbil for å reise til møtene. Kirken må vise med 

handling at vi endrer vaner og tar i bruk ny teknologi for å redusere karbonavtrykket.  

2. Kostnadseffektivitet 

I flere av bispedømmene er det betydelige kostnader knyttet til avvikling av møter. En regelendring 

åpner for at det enkelte bispedømmeråd står friere til å prioritere kostnader til møter opp mot andre 

oppgaver.   

3. Demokrati 



Det er et mål at flere skal ha en reell mulighet til å delta i det kirkelige demokratiet. I dag kan lang 

reisetid til møtestedene innebære at særlig folk med arbeids- og familieforpliktelser sier nei til å påta 

seg verv. En endring i reglene vil også gjøre det enklere for unge under utdanning å ta aktivt del i 

bispedømmerådets arbeid, selv om de flytter hjemmefra og eventuelt også ut av bispedømmet.  

 

Vi ber derfor om at saken gis nødvendig utredning og tas opp til behandling på Kirkemøtet 2019, slik 

at en eventuell endring får virkning fra de nye bispedømmerådene konstitueres. 
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