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Høringssvar fra Borg: Gjennomføring av Kirkemøtet i lys av 
smitteverntiltak 

Saken er behandlet av Borg bispedømmeråds arbeidsutvalg og sendt pr e-post til 
bispedømmerådets medlemmer for uttalelse. På bakgrunn av denne behandlingen avgis  
følgende høringssvar: 
 

1. Borg bispedømmeråds primære standpunkt er at Den norske kirke bør strekke seg 

langt for å få gjennomført Kirkemøte i oktober 2020, så sant det er mulig innenfor det 

til enhver tid gjeldende smittevernsregime. 

 

2. Hvis smitteverntiltakene skulle gjøre det umulig å gjennomføre KM som planlagt 

høsten 2020, mener Borg bispedømmeråd sekundært at KM bør utsettes til april 

2021 (alternativ 3.1). Til grunn for vår vurdering ligger blant annet at det kan 

oppleves krevende, spesielt for nyvalgte, å velge et nytt Kirkeråd uten den 

dynamikken, mulighet til kjennskap og en reell debatt som oppstår når man kommer 

fysisk sammen. I motsetning til andre organisasjoner (f.eks. politiske partier) der de 

som stiller til valg gjennomgående er godt kjent blant dem som skal stemme, så er 

det ikke nødvendigvis tilfellet i Kirkemøtet der det nå også er mange helt nye 

representanter som ikke kjenner noen. Å utelukkende basere valg av nytt Kirkeråd 

på skriftlig og eventuell digital presentasjon, kan derfor være sårbart, og kan i ytterste 

fall svekke det nye Kirkerådets legitimitet. På den annen side ser vi et det også er et 

problem med legitimiteten til et Kirkeråd om det bli sittende relativt lenge uten å være 

valgt av nåværende Kirkemøte. Vi vurderer imidlertid risiko ved digitalt møte som 

alvorligere enn den forholdsvis korte perioden utsettelsen gjelder, som er omtrent et 

halvt år. Vi forutsetter at det uansett må avholdes valg på nytt KR senest i april 2021, 

dersom det i verste fall skulle bli behov for ytterligere utsettelse av fysisk KM. 
 

3. Borg bispedømmeråd anbefaler at nytt Kirkeråd, samt andre råd og utvalg, velges 

når Kirkemøtet er fysisk samlet, senest i april 2021. De sittende råd og utvalg må 

dermed få utvidet sin funksjonsperiode frem til nytt Kirkemøte er avholdt. Vi anser at 

bispedømmerådenes svar på denne høringen gir grunnlag for et mandat for en slik 

utvidet periode. Borg bispedømmeråd mener at det ikke er nødvendig at Kirkerådet 

og andre råd og utvalg får utvidede fullmakter til å fatte vedtak i saker som ikke 

presiseres nærmere enn det gjøres i høringsnotatet. 
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4. Hvis Kirkerådet likevel velger å gjennomføre KM 2020 digitalt, ønsker Borg 

bispedømmeråd at møtet gjennomføres slik at medlemmene i Kirkemøtet kan møtes 

bispedømmevis (alternativ 3.3.B i høringsnotatet). Møtet bør da finne sted i 

tidsrommet 8.-11.oktober 2020, og kan gjerne gå over flere dager. 

 

5. Hvis KM 2020 gjennomføres digitalt, forutsetter Borg bispedømmeråd at det legges 

til rette for løsninger der kandidater til Kirkerådet og andre organer kan presenteres 

både skriftlig og digitalt, at det legges til rette for debatt om de ulike kandidatene, og 

at stemmegivning og opptelling ivaretas på en forsvarlig måte. 

 

6. Ved eventuelt digitalt gjennomført Kirkemøte høsten 2020, støtter Borg 

bispedømmeråd at sakslisten slik denne er skissert i 4.4.2.B legges til grunn for 

møtet. 

 

7. Gitt at ingen vet hvor lenge de nåværende restriksjonene kommer til å gjelde, vil 

Borg bispedømmeråd oppfordre Kirkerådet til å utarbeide en plan for hvordan KM 

2021 eventuelt kan gjennomføres ut fra et scenario om et strengere 

smittevernregime vinteren 2021.  

 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Anne Sofie Rosenvinge e.f.  
stiftsdirektør Endre Fyllingsnes 
 seksjonssjef kirke og samfunn 
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