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DEN NORSKE KIRKE 
Vera og Vuku sokneråd 

 

 

          Verdal, 14.11.2020 

 

Høring – fjernmøter og skriftlig saksbehandling i kirkelige rådsorganer  

 

Vera og Vuku sokneråd støtter alle i vedlegg til høringen om fjernmøter og skriftlig 

saksbehandling i kirkelige rådsorganer formulerte forslag til endring og forslag til regler om 

krav til gjennomføring av fjernmøter i Kirkerådet.  

 

Vedlegg - utkast til regelbestemmelser  
Forslag til endringer i regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds 

virksomhet  
I regler 15. november 1996 nr. 1452 om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds 

virksomhet gjøres følgende endring:  

§ 2 nr. 2 og 3 skal lyde:  

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 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.  

3. 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.  

 

Forslag til endringer i regler for Kirkerådets virksomhet  
I regler 14. november 1997 nr. 1541 for Kirkerådets virksomhet gjøres følgende endring:  

§ 2 nr. 2 og 3 skal lyde:  

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 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. 
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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.  

Forslag til regler om krav til gjennomføring av fjernmøter i menighetsråd og kirkelig 

fellesråd  
§ 1. Beslutning om fjernmøte  

Menighetsrådet/kirkelig fellesråd kan vedta at et ordinært rådsmøte skal avholdes som fjernmøte. 

Vedtak om fjernmøte kan omfatte ett eller flere slike møter. Avgjørelse om hastefjernmøte 

besluttes av lederen av rådet.  

§ 2. Krav til fjernmøter  

Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne se, høre og kommunisere med hverandre. I særlige 

tilfeller kan rådet fravike kravet om at alle møtedeltakerne skal kunne se hverandre.  

Det skal legges til rette for avstemninger gjennom elektronisk løsning som ivaretar hensynene bak 

skriftlige avstemninger.  

Menighetsrådet/kirkelig fellesråd fastsetter hvordan et fjernmøte skal gjennomføres.  

§ 3. Gjennomføring av fjernmøter for åpne dører  

Når fjernmøtet holdes for åpne dører, bør det være mulig for tilhørere å følge med på møtet via 

skjermoverføring eller på annen måte via internett. Menighetsrådet/kirkelig fellesråd fastsetter 

hvordan det kan legges til rette for overføring av møtet.  

Når møtet holdes for åpne dører, kan menighetsrådet/kirkelig fellesråd legge til rette for at 

tilhørere kan følge med på møtet via skjermovreføring eller annen måte via internett.  

§ 4. Gjennomføring av fjernmøter for lukkede dører  

Før menighetsrådet/kirkelig fellesråd gjennomfører fjernmøte i saker som av personvernhensyn 

eller taushetsplikt skal lukkes for allmennheten, skal rådet ha vurdert sårbarhet og risiko i tekniske 

løsninger og møtelokalitetenes egnethet.  

Den enkelte møtedeltaker har et ansvar for at utenforstående ikke kan få med seg det som blir sagt 

i møtet.  

§ 5. Krav til gjennomføring av hastefjernmøter  

Ved hastefjernmøter har lederen av rådet ansvar for at disse gjennomføres på en betryggende 

måte.  

§ 6. Ikrafttredelse  

Denne forskriften trer i kraft fra det tidspunkt Kirkerådet bestemmer.  

Forslag til regler om krav til gjennomføring av fjernmøter i Kirkerådet  
§ 1. Beslutning om fjernmøte  

Kirkerådet kan vedta at et ordinært kirkerådsmøte skal avholdes som fjernmøte. Vedtak om 

fjernmøte kan omfatte ett eller flere slike møter. Avgjørelse om hastefjernmøte besluttes av 

lederen av Kirkerådet.  

§ 2. Krav til fjernmøter  

Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne se, høre og kommunisere med hverandre. I særlige 

tilfeller kan Kirkerådet fravike kravet om at alle møtedeltakerne skal kunne se hverandre.  

Det skal legges til rette for avstemninger gjennom elektronisk løsning som ivaretar hensynene bak 

skriftlige avstemninger.  

Kirkerådet fastsetter hvordan et fjernmøte skal gjennomføres.  

§ 3. Gjennomføring av fjernmøter for åpne dører  

Når fjernmøtet holdes for åpne dører, skal det være mulig for tilhørere å følge med på møtet via 

skjermoverføring eller på annen måte via internett. Kirkerådet fastsetter hvordan det skal legges til 

rette for overføring av møtet.  

§ 4. Gjennomføring av fjernmøter for lukkede dører  
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Før Kirkerådet gjennomfører fjernmøte i saker som av personvernhensyn eller taushetsplikt skal 

lukkes for allmennheten, skal Kirkerådet ha vurdert sårbarhet og risiko i tekniske løsninger og 

møtelokalitetenes egnethet.  

Dersom et kirkerådsmedlem skal logge seg på en løsning på internett, skal vedkommende 

autentisere seg elektronisk i to trinn. Deltakelse i møtet skal kunne dokumenteres i etterkant ved 

bruker-ID og tidspunkt for deltakelsen. Det skal være mulig å lagre et opptak av møtet. Slike 

opptak skal slettes etter 3 måneder.  

Dersom flere kirkerådsmedlemmer er tilstede i et lokale hvor det gjennomføres fjernmøte, skal det 

oppnevnes en assisterende møteleder.  

§ 5. Krav til gjennomføring av hastefjernmøter  

Ved hastefjernmøter har lederen av Kirkerådet ansvar for at disse gjennomføres på en 

betryggende måte og for at det er mulig for tilhørere å følge med på møter som holdes for åpne 

dører.  

§ 6. Ikrafttredelse  

Denne forskriften trer i kraft fra det tidspunkt Kirkerådet bestemmer. 

 

 

På vegne av Vera og Vuku sokneråd, 

Christine Waanders (sokneprest) 
 

 

mailto:Christine.waanders@sikirken.no

