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Høringsuttalelse fra Nidaros bispedømmeråd – Fjernmøter og 
skriftlig saksbehandling i kirkelige rådsorganer 

Det vises til høringsnotat av 24. september 2020 vedrørende forslag til endring av 
virksomhetsreglene for å åpne for fjernemøter i menighetsråd, kirkelig fellesråd og 
Kirkerådet på permanent basis, tilsvarende reglene for bispedømmerådets virksomhet. 
Nidaros bispedømmeråd behandlet høringen i sitt møte 29. oktober 2020 i sak nummer 
74/20. 
 
Kirkemøtet vedtok i 2019 å åpne for utvidet bruk av fjernmøter (video mm) og skriftlig 
saksbehandling i bispedømmerådene. Koronasituasjonens møtebegrensninger medførte at 
det 17. mars 2020 ble åpnet for tilsvarende regler (midlertidig forskrift) for menighetsråd, 
kirkelig fellesråd og Kirkerådet. Erfaringene fra dette har vært positive, og Kirkerådet vil nå 
fremme sak for Kirkemøtet 2021 om å åpne for slike fjernmøter på permanent basis og har 
sendt ut høringsnotat med begrunnelse og regler for dette.  
 
Den prinsipielle siden ved dette har Nidaros bispedømmeråd allerede behandlet ved sin 
gjennomgang av den midlertidige forskriften av 17.mars 2020 om fjernmøter. Nidaros 
bispedømmeråd ønsker i denne omgang likevel å presisere at de oppfatter forslaget om et 
regelverk for utvidelse av adgangen til fjernmøter ikke er å betrakte som en fravikelse fra 
prinsippet om at møtene som hovedregel skal være fysiske møter.  
 
Nidaros bispedømmeråd har gjort følgende vedtak:  
 
Nidaros bispedømmeråd slutter seg til forslaget om å åpne for fjernemøter i 
menighetsråd, kirkelig fellesråd og Kirkerådet på permanent basis, tilsvarende 
reglene for bispedømmerådets virksomhet 
 
Nidaros bispedømmeråd har også vedtatt noen merknader til høringen. 
 

 Høringsnotatet gir uttrykk for at prinsippet om møteoffentlighet i fjernmøter ikke 

nødvendigvis må praktiseres like strengt for menighetsråd og fellesråd som for 

Kirkerådet og bispedømmeråd. Høringen foreslår derfor å bruke ordene bør (og kan) 

om fjernoverføring i § 3 sitt forslag til regler for gjennomføring av fjernmøter i 

menighetsråd og kirkelige fellesråd. 

 

Utover en betraktning om at man anser at dette synes vanskeligere å gjennomføre 
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av menneskelige hensyn (valgte medlemmers mulige ubehag ved skjermoverføring 

på internett), foreligger ingen begrunnelse for at dette prinsippet skal kunne lettes på. 

Nidaros bispedømmeråd mener man bør betrakte det som en forutsetning for 

permanent innføring av fjernmøter, at disse i utgangspunktet skal følge samme 

demokratiske spilleregler som fysiske møter så langt det er mulig. Nidaros 

bispedømmeråd ber derfor Kirkerådet vurdere om ikke dette spørsmålet også bør få 

en mer prinsipiell og formell behandling, begrunnelse og forklaring.  

 

 Tilsvarende anser høringsnotatet at kravet om totrinns autentisering skal lettes på for 

menighetsråd og fellesråd. Dette er begrunnet med en antagelse om at 

menighetsråd og fellesråd «ikke kan forventes å ha ressurser til å ivareta slike krav». 

§ 4 i forslaget til regler legger derfor ansvaret for at «utenforstående ikke kan få med 

seg det som blir sagt i møtet» på «den enkelte møtedeltaker».  

 

Nidaros bispedømmeråd anser at dette kanskje ikke tilstrekkelig sikrer personvernet 

og rådenes plikt i å hindre uvedkommende å få kjennskap til taushetsbelagte 

opplysninger, og mener Kirkerådet bør vurdere om reglene bør være tilsvarende som 

for Kirkerådet (og bispedømmeråd) på dette punktet. Kanskje kan det finnes andre 

tekniske eller praktiske løsninger enn totrinns autentisering, men bispedømmerådet 

er usikker på om dette er et ansvar som kan løses ved ansvarliggjøring av den 

enkelte, og ber Kirkerådet vurdere andre løsninger som sikrer personvernet bedre. 

 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Steinar Skomedal  
Stiftsdirektør Håkon Olaussen 
 Seniorrådgiver 
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