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Gjennomføring av Kirkemøtet og valg av Kirkerådet m.m. i lys av 
smittevernstiltak mot covid-19 - høringssvar fra Tunsberg 
bispedømmeråd 

 
A. Tunsberg bispedømmeråd ønsker i utgangspunktet at Kirkerådet må ha som overordnet 
mål at Kirkemøte 2020 blir gjennomført. Selv om det også høsten 2020 vil være omfattende 
smitteverntiltak, mener Tunsberg bispedømmeråd at det vil være mulig å gjennomføre årets 
Kirkemøte som planlagt.  
 
B. Hvis det av påkommende sterke grunner ikke skulle bli mulig å gjennomføre, mener 
Tunsberg 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. Bispedømmerådet frykter at et Kirkeråd valgt 
uten større debatt, vil gi et Kirkeråd med lav legitimitet. Det er etter vår mening nødvendig å 
gjennomføre et fysisk møte for at den demokratisk viktige prosessen med valg av Kirkeråd 
kan finne sted. Slik forankrer man best legitimiteten til Kirkerådsmedlemmene. 
  
En teknisk løsning med presentasjon av kandidater skriftlig eller digitalt som grunnlag for å 
velge Kirkeråd er utfordrende både for det nyvalgte rådet og kirken, siden dette nye rådet 
skal være valgt helt til KM i 2024.  
 
Tunsberg bispedømmeråd mener derfor – på bakgrunn av det over nevnte - at den beste 
løsning vil være å velge nytt Kirkeråd, sammen med de andre rådene og utvalgene, i april 
2021.  Det finnes slik vi forstår det, ingen grunn til at dagens Kirkeråd ikke skal kunne 
fungere fram til neste års Kirkemøte. Tunsberg bispedømmeråd går derfor inn for alternativ 
3.1, dersom det skulle vise seg at det blir umulig å arrangere Kirkemøtet høsten 2020 som 
planlagt.  
 
C. Dersom KR vedtar at KM 2020 skal gjennomføres digitalt, anbefaler Tunsberg 
bispedømmeråd alternativ 3.3.B – videomøter der deltakerne møter bispedømmevis - som 
den beste løsningen for en eventuell fjernmøteavvikling. 
 
Det må i et slikt tilfelle 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  
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legges til rette for at kandidatene til valgene blir bredt presentert, og at det inviteres til bred 
debatt før valgene gjennomføres. Tunsberg bispedømmeråd vil understreke at 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  
 
4.1. Valg av Kirkerådet  
 
4.1.1. Nærmere vurdering av valggjennomføring ved skriftlig saksbehandling  
Dersom Kirkerådet vedtar å gjennomføre Kirkemøte i tråd med alternativ 3.3.B, ønsker 
Tunsberg bispedømmeråd at det utredes en modell hvor valget kan skje skriftlig i hvert 
bispedømmeråd som del av fjernmøtet. Det kan være gjennomførbart at opptellingen gjøres 
av valgt tellekorps bestående av representanter som deltar på lokalt møtested, resultatet 
signeres, skannes og sendes inn til valgkomiteen. Samlet opptelling skjer av valgkomiteen, 
når resultatet foreligger går en til neste valgomgang. Alternativt støttes skriftlig avstemming 
som gjennomføres i et kort tidsintervall.  
 
Kirkerådet bes også å utrede muligheten for at det kan oppnevnes en forberedende 
valgkomite som fremmer forslag til kandidater for Kirkemøtet. Kirkemøtet kan, når valg av 
Kirkeråd skal foretas på møtet, velge ny valgkomite for gjennomføring av valget, eller ha 
muligheter for å gi den forberedende valgkomiteen mandat til å lede valget og foreta 
valgoppgjøret. 
 
Valg av andre organer:  
Dersom Kirkemøtet gjennomføres som fjernmøte, bør det foretas valg til organet 
Kirkemøtets kontrollutvalg og til klagenemda. Nye regler for Mellomkirkelig råd er foreslått 
som sak på Kirkemøtet 2020. Om dette lar seg gjennomføre, bør også valg av 
Mellomkirkelig råd foretas av Kirkemøtet 2020. Må behandlingen utsettes til 2021, er det 
ønskelig at det sittende rådet får forlenget sin periode til nye regler er vedtatt.  
 
Utvidede fullmakter til Kirkerådet:  
Tunsberg bispedømmeråd mener at det ikke er nødvendig at Kirkerådet får utvidede 
fullmakter fra Kirkemøtet 2020 for å fatte vedtak i saker som ikke presiseres nærmere enn 
det gjøres i høringsnotatet. Eventuelt kan det fremmes sak til Kirkemøtet 2020 hvor 
Kirkerådet ber om fullmakt til å fatte vedtak i konkrete saker, som det ellers ligger til 
Kirkemøtet å fatte.  
 
Andre saker:  
Om kirkemøtet avholdes som fjernmøte etter modell 3.3 b og over flere dager, mener 
Tunsberg bispedømmeråd at det vil det være mulig å sette opp en saksliste tilsvarende 
alternativ 4.4.2, alternativ B eller 4.4.3, alternativ C. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Rolf Simeon Andersen  
stiftsdirektør  
 Nina M. Flakstad 

sekretær 
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