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Høring – gjennomføring av Kirkemøtet og valg av Kirkerådet m.m. - 
Sør-Hålogaland bispedømmeråds høringsuttalelse  

Sør-Hålogaland bispedømmeråd har behandlet «Høring – gjennomføring av Kirkemøtet og 
valg av Kirkerådet m.m. i lys av smittevern mot covid-19». 
 
Behandlingen har foregått gjennom at høringsdokumentet er sendt ut til medlemmene i 
bispedømmerådet på e-post. De har så gitt tilbakemeldinger med synspunkter på de aktuelle 
problemstillingene. 10 av 11 medlemmer har svart aktivt, og det anses derfor å være bred 
enighet i rådet om følgende uttalelse: 
 
«Sør-Hålogaland bispedømmeråd mener det er viktig at Den norske kirke strekker seg 
veldig langt for å få gjennomført Kirkemøtet (KM) fysisk i 2020. Kirkemøtet er det viktigste 
demokratiske møtet for kirken og ikke noe som bør avlyses om det blir utfordrende å 
gjennomføre. Så selv om det også høsten 2020 vil være omfattende smitteverntiltak, håper 
en at det vil være mulig å gjennomføre årets Kirkemøtet som planlagt. 
 
Om det mot formodning ikke skulle bli mulig å gjennomføre, mener Sør-Hålogaland 
bispedømmeråd at det beste alternativet vil være å forlenge funksjonstiden for Kirkerådet 
fram til KM i april 2021. Et nyvalgt Kirkemøte vil ha store utfordringer med å velge et nytt 
Kirkeråd uten å komme fysisk sammen. En er bekymret for at et Kirkeråd valgt uten større 
debatt, vil gi et Kirkeråd med lav legitimitet. Kirkemøtet er en viktig møteplass der 
legitimiteten til de som velges inn i Kirkerådet blir forankret. 
 
Presentasjon av kandidatene er dessuten bare en av mange måter man blir kjent med de 
som foreslås inn i KR. Dette kan derfor være et for «tynt» grunnlag. Noe som kan vise seg å 
bli utfordrende både for rådet og resten av kirken, siden rådet skal være valgt helt til KM i 
2024.  
Da vil det være bedre å gjennomføre valget av nytt KR, sammen med de andre rådene og 
utvalgene i april 2021. Selv om dagens KR er valgt i forrige periode, har det demokratisk 
legitimitet. 
 
På denne bakgrunn går Sør-Hålogaland bispedømmeråd inn for alternativ 3.1, dersom det 
skulle vise seg at det blir umulig å arrangere Kirkemøtet høsten 2020 som planlagt. 
 
Dersom KR likevel skulle vedta at KM 2020 skal gjennomføres digitalt, anbefales alternativ 
3.3.B – videomøter der deltakerne møter bispedømmevis som den beste løsningen for en 
eventuell fjernmøteavvikling. 
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Det må legges til rette for at Kirkemøtets deltakere kan samles til møter i tillegg til plenum, 
f.eks. om det skal avholdes komitemøter, samling for listerepresentanter, valgte 
representanter for prester og leke tilsatte, andre interessegrupper m.m. Det må legges til 
rette for at kandidatene til valgene blir bredt presentert, og at det inviteres til bred debatt før 
valgene gjennomføres. 
 
Kirkemøtet som fjernmøte/videomøte bør holdes over flere dager og innenfor tidsrommet for 
den oppsatte tiden 8.-11.oktober for Kirkemøtet 2020. Det bør foreligge en plan for hvordan 
offentligheten kan sikres innsyn i debatten og saksbehandlingen på Kirkemøtet.» 
 
Når det gjelder hvilke saker som skal behandles på Kirkemøtet i en evt. alternativ 
behandlingsform, så har ikke bispedømmerådet ønsket å ta stilling til de tre alternativene. 
Imidlertid kan nevnes at et av medlemmene har foreslått alternativ B, og et annet medlem 
alternativ C. 
  
 
 
Med vennlig hilsen  
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