Endringer i virksomhetsreglene – åpning for
fjernmøter m.m.

KM 19.1/20

Innledning
Kirkemøtet åpnet i 2019 for at bispedømmerådene kan gjennomføre et møte som
fjernmøte (videomøte) som et unntak fra hovedregelen om at bispedømmerådet skal
treffe vedtak i et fysisk møte. I tillegg åpnet Kirkemøtet for at bispedømmerådene i
større grad kan gjennomføre saksbehandling skriftlig. Tilsvarende regler var ikke
fastsatt for menighetsråd, kirkelig fellesråd og Kirkerådet, noe som innebar at da
landet ble stengt ned som følge av koronasituasjonen 12. mars 2020, var det i svært
begrenset grad mulig å gjennomføre fjernmøter i disse rådene.
Kirkerådets arbeidsutvalg vedtok, på vegne av Kirkerådet, den 17. mars 2020
tilsvarende endringer i virksomhetsreglene til menighetsråd, kirkelig fellesråd og
Kirkerådet som det Kirkemøtet i 2019 allerede har vedtatt for bispedømmerådene.
Endringen ble gjort med hjemmel i at Kirkerådet kan foreta mindre endringer i disse
reglene.1 Kirkerådets arbeidsutvalg vedtok også en midlertidig forskrift om
fjernmøter for å begrense spredningen av Covid-19 i medhold av reglenes § 2 nr. 2
fjerde punktum.
Kirkerådets vedtak om mindre endringer i virksomhetsreglene skal legges frem for
Kirkemøtet til orientering.
Endringer for menighetsråd og kirkelig fellesråd
Kirkerådets arbeidsutvalg traff 17. mars 2020 følgende vedtak:
Kirkerådets arbeidsutvalg treffer med hjemmel i regler 15. november 1996 nr. 1452
om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet punkt 3 og regler
14. november 1997 nr. 1541 for Kirkerådets virksomhet § 8 nr. 1 følgende vedtak:
I
I regler 15. november 1996 nr. 1452 om formene for menighetsrådets og kirkelig
fellesråds virksomhet § 2 gjøres følgende endringer:
§ 2 skal lyde:
§ 2. Møteprinsippet
1.
Menighetsrådet/kirkelig fellesråd treffer sine vedtak i møte.
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
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Dette fremgår av regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet punkt 3 og regler
om Kirkerådets virksomhet § 10 nr. 2
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3.

4.

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.
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.
Det skal føres møtebok over forhandlingene i menighetsrådet/kirkelig
fellesråd. Møteboken skal enten underskrives av de tilstedeværende
medlemmer etter møtet eller godkjennes av medlemmene så snart
møteboken foreligger. Rådet fastsetter selv nærmere regler om føring og
godkjenning av møtebok. Det enkelte medlem kan gjøre tilføyelser om
mulige dissenser.
II

Endringen trer i kraft straks.
Endringer for Kirkerådet
Kirkerådets arbeidsutvalg traff 17. mars 2020 følgende vedtak:
Kirkerådets arbeidsutvalg treffer med hjemmel i regler 14. november 1997 nr. 1541 for
Kirkerådets virksomhet § 10 nr. 2, § 8 nr. 1, følgende vedtak:
I
I regler 14. november 1997 nr. 1541 for Kirkerådets virksomhet § 2 gjøres følgende
endringer:
§ 2 skal lyde:
§ 2. Møteprinsippet
1. Kirkerådet treffer sine vedtak i møte.
2. Kirkerådet 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
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gjennomføring av fjernmøter, herunder der møtet etter § 3 skal lukkes.
Disse reglene kan også inneholde unntak fra kravene i annet punktum.
3. Lederen av Kirkerådet 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.
4. Det skal føres møtebok over forhandlingene i Kirkerådet. Møteboken
skal enten underskrives av de tilstedeværende medlemmer etter møtet
eller godkjennes av medlemmene så snart møteboken foreligger. Rådet
fastsetter selv nærmere regler om føring og godkjenning av møtebok.
Det enkelte medlem kan gjøre tilføyelser om ulike dissenser.
II
Endringen trer i kraft straks.
Veien videre
Kirkerådet vedtok i 5. juni 2020 å fremme en sak til Kirkemøtet i 2021 for å åpne for
fjernmøter i menighetsråd, kirkelige fellesråd og Kirkerådet på permanent basis.
Saken sendes på høring høsten 2020, og det legges opp til at Kirkemøtet i april 2021
behandler saken.
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