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Orientering om status i arbeidet med kirkelig organisering 

Smitteverntiltakene i forbindelse med COVID-19-pandemien har ført til forsinkelser i alle 
deler av prosjekt kirkelig organisering, og prosjektledelsen har derfor bedt om utsatte 
leveransefrister for arbeidsgruppene og hovedutvalget, se sak KR 50/20. Ny frist for 
hovedutvalgets leveranse er foreslått satt til 28. februar 2020. Prosjektet har siden søknaden 
ble sendt i april, planlagt med en framdrift som legger foreslått frist til grunn.  Når Kirkerådet 
har fattet beslutning til sak KR 50/20, vil prosjektet beslutte ny framdriftsplan for Hovedutvalg 
og arbeidsgrupper.  
 
Arbeidsgruppene i prosjektet holder nå god framdrift, men arbeidet preges noe av at det har 
vært vanskelig å avholde fysiske møter. Det skyldes bl.a. at mange av deltakerne i 
arbeidsgruppene er bosatt i ulike deler av landet og at fysiske møter krever en del 
reisevirksomhet. Med en lettelse i smitteverntiltakene fram mot sommeren, ser prosjektet det 
som sannsynlig at det kan bli lettere å gjennomføre fysiske møter i tiden som kommer.  - En 
representant i arbeidsgruppe 1 har måttet trekke seg på grunn av sykdom. Atle Sommerfeldt 
har sagt seg villig til å tiltre gruppen.  
 
Prosjektledelsen og arbeidsgruppe 3 og 4 deltok på fellesmøte mellom biskoper, 
stiftsdirektører og ledelsen i Kirkerådets sekretaritat  i mai. Prosjektet fikk med seg 
synspunkter på problemstililnger knyttet til valg og demokrati og forholdet mellom kirke og 
kommune. I april gjennomførte prosjektet et nytt møte med arbeidstakerorganisasjonene. 
 
Med vedtakelsen av den nye trossamfunnsloven i Stortinget, er viktige forutsetninger for en 
ny kirkelig organisering på plass. Det er svært positivt at pandemien ikke medførte en 
forsinkelse i Stortingets arbeid med å ferdigbehandle den nye loven.  
 
De åpne innspillmøtene som skulle vært avholdt i vår måtte utsettes. Det planlegges nå for å 
gjennomføre møtene i august og september. Prosjektet vil legge til rette for gode mulighet 
for  digital deltakelse, men det planlegges også med fysiske møter. Prosjektet er i dialog 
med stiftsdirektører og leder for kirkevergelaget om opplegget.  
 
Det følger av prosjektets mandat at et konsulentselskap skal bidra med rådgivning innenfor 
økonomiske og administrative konsekvensvurderinger mm. Kirkerådet har inngått avtale 
med konsulentselskapet Agenda Kaupang, og firmaet er godt i gang med kartlegging av 
dagens situasjon mht. økonomiske og administrative ressurser i Den norske kirke. Denne 
kartleggingen skal være en del av grunnlaget for de konsekvensvurderinger som skal gjøres 
av hovedutvalgets forslag til modell(er).  
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