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Høringssvar - fjernmøter og skriftlig saksbehandling i kirkelige 
rådsorganer 

Snertingdal menighetsråd har i møte 18.11.20 fattet følgende 
vedtak/høringssvar:  
 
Menighetsrådet gir sin tilslutning til at det i Reglene om formene for 
menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet gjøres endringer slik at 
muligheten for fjernmøter i menighetsråd og fellesråd blir en ordning på permanent 
basis. Således gir menighetsrådet sin tilslutning til forslag til endring av Reglene om 
formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet § 2 nr. 2 og 3. 
 
Menighetsrådet støtter også muligheten for at skriftlig saksbehandling kan benyttes i 
saker hvor dette er mulig, 
 
Videre mener Snertingdal menighetsråd at det må understrekes sterkere at 
Hovedregelen er at menighetsråd og kirkelig fellesråd treffer sine vedtak i møter med 
fysisk oppmøte. Det foreslås derfor at Reglene om formene for menighetsrådets 
og kirkelig fellesråds virksomhet § 2, punkt 1 gis denne ordlyd:  

Menighetsrådet/kirkelig fellesråd treffer sine vedtak i møter. Hovedregelen er 
møter med fysisk oppmøte på et og samme sted.  

Andre møteformer benyttes kun når det ikke er mulig å gjennomføre 
rådsmøter på denne måte. 
 
Når det gjelder Forslag til regler om krav til gjennomføring av fjernmøter i 
menighetsråd og kirkelig fellesråd har menighetsrådet en bemerkning til §3 
Gjennomføring av fjernmøter for åpne dører: 
Annet ledd i denne paragrafen bør tas ut i dette regelverket. 
I stedet settes denne ordlyden «Når møtet holdes for åpne dører, kan 
menighetsrådet/kirkelig fellesråd legge til rette for at tilhørere kan følge møtet via 
skjermoverføring eller annen måte via internett» inn som annet ledd i § 3 Åpne 
eller lukkede møter i Reglene om formene for menighetsrådets og kirkelig 
fellesråds virksomhet. 
Det ansees som viktig at dette leddet er et kan og ikke skal. For mange 
menighetsråd vil dette være svært krevende ressursmessig. 
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Menighetsrådet har ingen bemerkninger forslagene til endring i Reglene for 
Kirkerådets virksomhet og forslag til regler om krav til gjennomføring av fjernmøter i 
Kirkerådet. 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Kjell Josef skundberg  
Menighetsrådsleder Gunhild Ekerhaugen 
 Saksbehandler 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
  
  
 
 
 
                                           
 
 
Mottakere: 
Kirkerådet            Pb. 799 Sentrum 0106 OSLO 
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