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Midlertidige regler om adgang til å gjennomføre fjernmøter 
(videomøter m.m.) i menighetsråd og kirkelig fellesråd for å 
begrense spredning av Covid-19 

Som følge av situasjonen med utbrudd av koronasmitte har helsemyndighetene iverksatt en 
rekke tiltak med hjemmel i smittevernloven for å redusere smitten fra person til person i 
samfunnet, og dermed beskytte de sårbare gruppene. Blant de tiltakene som iverksettes er 
å stenge eller begrense møter og ansamlinger der mange mennesker møtes. 
 
På bakgrunn av situasjonen og vedtatte tiltak for å hindre spredning av Covid-19, har 
Kirkerådets arbeidsutvalg 17. mars 2020 fastsatt en endring av regler om formene for 
menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet og en midlertidig forskrift for 
gjennomføring av fjernmøter i kirkelige organer. Dette utvider adgangen til å gjennomføre 
fjernmøter i menighetsråd og kirkelig fellesråd. Et fjernmøte er en betegnelse for et 
videomøte eller et telefonmøte hvor deltakerne ikke er fysisk tilstede.   
 
Forskriftsendring og midlertidig forskrift 
 
I virksomhetsreglene er følgende fastsatt i § 2 nr. 2:  
 

Menighetsrådet/kirkelig fellesråd kan selv beslutte at møte skal holdes som 
fjernmøte. Fjernmøte innebærer at en eller flere av deltakerne ikke sitter i samme 
lokale, men at de via tekniske hjelpemidler likevel kan se, høre og kommunisere med 
hverandre. Kravene som ellers gjelder for møter, gjelder også for fjernmøter. 
Kirkerådet gir nærmere regler om krav til gjennomføring av fjernmøter, herunder der 
møtet etter § 3 skal lukkes. Disse reglene kan også inneholde unntak fra kravene i 
annet punktum. 

 
Samtidig har Kirkerådet fastsatt en midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i 
kirkelige organer. Forskriften tydeliggjør at menighetsrådet/kirkelig fellesråd selv, i et 
fjernmøte, kan gjøre vedtak om at møtet skal holdes som et fjernmøte. Forskriften gir videre 
unntak fra regelen om at møtedeltakerne må kunne se hverandre. Det betyr at møter i 
utgangspunktet kan avholdes som rene telefonmøter uten bruk av kamera.  
 
Forskriften åpner for at også lukkede møter kan gjennomføres som fjernmøte, samtidig som 
det fastsettes et krav om at før et slikt møte gjennomføres som fjernmøte, skal rådet vurdere 
hvordan møtet kan gjennomføres på en betryggende måte. Dette er for å sikre at den 
lovbestemte taushetsplikten etter forvaltningsloven § 13 overholdes. Den enkelte 
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møtedeltaker har også et ansvar for at utenforstående ikke kan få med seg det som blir sagt 
i møtet. Det antas at det ikke er altfor mange saker et menighetsråd eller kirkelig fellesråd vil 
måtte behandle i fjernmøte som må behandles i et lukket møte, men saker hvor 
menighetsrådet avgir uttalelse i forbindelse med en tilsetting, vil være et eksempel på en sak 
som må lukkes. 
 
Hastefjernmøter og behandling av saker gjennom skriftlig saksbehandling 
 
Forskriftsendringen åpner også i større grad for hastefjernmøter og behandling av saker 
gjennom skriftlig saksbehandling. Virksomhetsreglene § 2 nr. 3 lyder nå som følger: 
 

Lederen av menighetsrådet/kirkelig fellesråd kan beslutte å behandle en sak skriftlig 
eller i hastefjernmøte hvis det er påkrevd å få avgjort en sak før neste møte, og det 
enten ikke er tid til å holde et ekstraordinært møte, eller saken ikke er så viktig at et 
ekstraordinært møte anses som nødvendig. Ved hastefjernmøte kan medlemmene 
kalles inn til møtet med kortere frist enn etter ordinære regler. Hvis 1/3 av organets 
medlemmer krever det, skal saken utsettes til det kan holdes et ordinært møte. Når 
en sak skal behandles skriftlig, skal sakens dokumenter med forslag til vedtak 
sendes samtidig til alle organets medlemmer. Forslaget anses som vedtatt hvis 
samtlige medlemmer slutter seg til det fremlagte forslaget, og til at vedtaket treffes 
etter skriftlig saksbehandling. 
 

Kirkelovens og virksomhetsreglenes bestemmelser om delegering 
 
Vi benytter også anledningen til å minne om at kirkeloven §§ 8 første ledd og 13 første ledd 
åpner for at henholdsvis menighetsrådet og kirkelig fellesråd kan gi lederen eller denne og 
minst to av rådets medlemmer (arbeidsutvalg) fullmakt til på saklig begrensede områder å 
treffe avgjørelse i saker som skulle ha vært avgjort av rådet.  

 
Kirkerådet legger til grunn at paragrafen bare kan brukes når rådet selv har delegert 
myndighet til lederen eller arbeidsutvalget. Kirkerådet er kjent med at dette ofte er gjort i 
delegeringsvedtak. Om det ikke er tilfelle, anbefaler vi at rådet delegerer til rådets 
arbeidsutvalg å treffe vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av rådet, når det er 
nødvendig å treffe et vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle rådet.  
 
Det kan være tilfeller hvor rådet pr. nå ikke har vedtatt slik delegering, og det kan være et 
presserende behov for å vedta slik delegering i denne situasjonen. I et slikt tilfelle kan rådet 
ved leder vurdere om et slikt delegeringsvedtak kan treffes i form av skriftlig saksbehandling, 
noe som bør kunne gjøres raskt. 
 
Den midlertidige forskriften av 17. mars 2020 for gjennomføring av fjernmøter i kirkelige 
organer følger vedlagt. 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Ingrid Vad Nilsen  
direktør Ole Inge Bekkelund 
 leder av juridisk seksjon 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
Vedlegg:  
Midlertidig forskrift om fjernmøter i kirkelige organer for å begrense spredning av Covid-19 
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Mottakere: 
Alle menighetsråd og kirkelige fellesråd                                  
 



 

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet 

 

 

Midlertidig forskrift om fjernmøter i kirkelige organer for å begrense 

spredning av Covid-19 
 

Fastsatt av Kirkerådets arbeidsutvalg 17. mars 2020 med hjemmel i regler 15. november 1996 nr. 1452 

om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet § 2 nr. 2, regler 15. november 1996 

nr. 1452 om formene for bispedømmerådets virksomhet § 2 nr. 2 og regler 14. november 1997 nr. 

1541 for Kirkerådets virksomhet §§ 2 nr. 2 og 8 nr. 1. 

 

§ 1. Virkeområde 

 Forskriften gjelder for gjennomføring av fjernmøte etter regler 15. november 1996 nr. 1452 

om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet § 2 nr. 2, gjennomføring av 

fjernmøte i bispedømmerådet etter regler 15. november 1996 nr. 1452 om formene for 

bispedømmerådets virksomhet § 2 nr. 2 og gjennomføring av fjernmøte etter regler 14. 

november 1997 nr. 1541 for Kirkerådets virksomhet § 2 nr. 2. 

 

§ 2. Beslutning om avholdelse av fjernmøte 

 Rådet kan selv beslutte at et ordinært rådsmøte skal avholdes som fjernmøte. Rådet kan 

selv i et fjernmøte bestemme at møtet avholdes i slik form. Avgjørelse om hastefjernmøte 

besluttes av lederen av rådet. 

 

§ 3. Unntak fra kravet om møteoffentlighet ved fjernmøter 

 Rådet kan gjennomføre et fjernmøte selv om rådet ikke har tekniske løsninger for å sikre at 

allmennheten får tilgang til møtet. 

 

§ 4. Unntak fra kravet om at medlemmene må se hverandre 

Rådet kan gjennomføre et fjernmøte selv om alle medlemmene ikke kan se hverandre. Det 

innebærer at møtet også kan gjennomføres som et telefonmøte. 

 

§ 5. Adgang til å gjennomføre lukket møte som fjernmøte 

 Rådet kan gjennomføre fjernmøter også i de tilfellene møtet er lukket for allmennheten på 

grunn av lovbestemt taushetsplikt.  

 Før et slikt møte gjennomføres som fjernmøte, skal rådet vurdere hvordan møtet kan 

gjennomføres på en betryggende måte. Den enkelte møtedeltaker har også et ansvar for at 

utenforstående ikke kan få med seg det som blir sagt i møtet.  

 

§ 6. Krav til gjennomføring av hastefjernmøter 

 Ved hastefjernmøter har lederen av rådet ansvar for at disse gjennomføres på en 

betryggende måte. 

 

§ 7. Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft straks. Forskriften gjelder frem til 1. august 2020 


