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Høring - forslag til endring i regler om formene for 
bispedømmerådets virksomhet - høringssvar fra Tunsberg 
bispedømmeråd 

Tunsberg bispedømmeråd har behandlet saken om endringer av regler om formene for 
bispedømmets virksomhet i sitt møte 5.2.19 og har følgende kommentarer til forslaget: 
 

1. Tunsberg bispedømmeråd er prinsipielt enig i forslaget om å fremme en hjemmel 
som gjør at bispedømmerådet får mulighet å gjøre et vedtak om at de kan 
gjennomføre noen av møtene i bispedømmerådet som fjernmøter. 

2. Tunsberg bispedømmeråd mener at definisjonen av fjernmøter og vilkårene for å ha 
fjernmøter bør klargjøres. Dersom fjernmøte ikke kan gjennomføres dersom det skal 
tas opp personalsaker/tilsettinger blir det i praksis få møter som kan rigges som 
fjernmøter. Eller kan deler av møtet være fjernmøte og eventuelt varamedlem som er 
tilstede tiltre ved personalsaker? Og er det mulig å utvikle tekniske løsninger med 
nødvendig sikkerhet slik at personalsaker kan behandles i fjernmøter ?. 

3. Tunsberg bispedømmeråd mener at de tekniske og økonomiske utfordringene som 
en slik hjemmel vil innebære bør løses sentralt og ikke ved hvert bispedømmekontor. 
Det er viktig at dette blir løsninger som ivaretar hensynet til et totalkommunikasjon og 
at kostnadene til disse løsningene ikke overstiger det som det vil koste å avholde et 
fysisk møte. 

 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Rolf Simeon Andersen  
Stiftsdirektør Ole Martin Thelin 
 seniorrådgiver demokrati og personal 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Kopi til: 
KR - Avdeling for kirkeordning, Andreas 
Henriksen Aarflot 

Postboks 799 
Sentrum 

0106 OSLO 

 
 
Mottakere: 
KR - Avdeling for kirkeordning            Postboks 799 

Sentrum 
0106 OSLO 
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