
 

 

Protokoll Kirkerådets arbeidsutvalg 27. april 2020 
 
Tid: 15.30 – 17.45 
 
Til stede:  Kristin Gunleiksrud Raaum 
  Harald Hegstad 
  Atle Sommerfeldt 
  Olav Myklebust, på video 
Fra administrasjonen:  
  Ingrid Vad Nilsen 
  Jan Rune Fagermoen 
  Øyvind Meling 
 
Saker: 
 
KR-AU 20/20 Høring – gjennomføring av Kirkemøtet og valg av 
Kirkerådet m.m. i lys av smittevernvedtak mot covid-19  
 
Sammendrag 
På bakgrunn av signaler fra helsedirektøren om at det er usikkert om det vil åpnes for 
å gjennomføre møter på over 30 deltakere i hele 2020, anses det som nødvendig å 
utrede alternativer til at Kirkemøtet gjennomføres som et fysisk møte i 2020.  
 
Det anses som viktig å få tilbakemelding fra bispedømmerådene om alternativ 
behandlingsform. Det legges derfor opp til at det sendes noen alternativer til 
bispedømmerådene på en kort høring, for at det kan inngå i beslutningsgrunnlaget til 
Kirkerådets møte i 4.–5. juni 2020. Høringsfristen foreslås satt til 27. mai 2020 for å 
rekke videre saksbehandling til Kirkerådets møte.  
 
 
Vedtak: 

1. KR/AU viser til sak KR 31/20:  
Kirkemøtet 2020 avholdes i Trondheim i perioden 8.–11. oktober 2020.  

 
Videre behandling av saken avventer nye retningslinjer fra myndighetene som 
forventes 30.april. 
 

2. Når retningslinjene er klare 30.april, tilpasses teksten i høringsnotatet ny 
kunnskap om antallsbegrensninger og ulike alternativ for avholdelse av fysisk 
kirkemøte sendes på høring til bispedømmerådene. Følgende alternativer til 
fysisk kirkemøte i 2020 beskrives: Utsettelse av Kirkemøtet til våren 2021, 
postvalg på Kirkeråd og andre valg, et digitalt møte der hver deltaker sitter på 
egen skjerm og et videomøte der hvert bispedømmeråd sitter samlet. 
Høringsfrist er 27. mai 2020.  
 

3. Det lages videopresentasjon av kandidatene til Kirkerådet. 
 

Enstemmig. 
 

KR 37.2/20 



KR-AU 21/20 Kirkemøtet – fordeling på komiteer mm 
  
Sammendrag 
 Kirkerådet vedtok på sitt møte i mars å utsette saken til sitt junimøte. Det var 
forutsatt at Kirkerådets arbeidsutvalg går gjennom forslaget før Kirkerådet får saken 
tilbake. Vedlagte forslag er det samme som det som ble lagt frem for Kirkerådet med 
noen unntak. Ny preses er satt inn og Atle Sommerfeldt er satt opp som Borg biskop. 
De som var satt opp med varaer, men som ikke er i permisjon fra bispedømmerådene, 
er satt inn igjen i oversikten. 
 
Vedtak 

1. Kirkerådets arbeidsutvalg ber administrasjonen flytte to medlemmer fra Åpen 
folkekirke fra komité F til en annen komite. 

2. Det flyttes et medlem fra Bønnelista til komité D. 
 
Enstemmig 
 
KR-AU 22/20 Forslag på kandidat til Diakonhjemmets hovedstyre 
 
Sammendrag 
Etter avtale mellom Kirkerådet og Diakonhjemmet, nedfelt i Diakonhjemmets 
vedtekter og valgreglement, er ett av styremedlemmene i Hovedstyret ved 
Diakonhjemmet oppnevnt etter forslag fra Kirkerådet. Det har vært tradisjon for at 
vedkommende kommer fra bispekollegiet eller er en domprost. 
I dag sitter biskop Atle Sommerfeldt som Kirkerådets representant i Hovedstyret. 
Han har nå sittet to perioder, dvs 8 år, og reglementet sier at det er maksimum antall 
år man kan være styremedlem. 
 
Vedtak 
Kirkerådets arbeidsutvalg foreslår følgende kandidater til Diakonhjemmets 
hovedstyre: 

1. Biskop Ingeborg Midttømme 
2. Biskop Jan Otto Myrseth 
 

Enstemmig 
 
KR-AU 23/20 Kirkerådets møte i 4.-5. juni 2020 –fysisk eller fjernmøte 
 
Sammendrag 
Kirkerådet vedtok i sak KR 34/20 at møtet i juni skal holdes som ordinært møte. 
Kirkerådets arbeidsutvalg fikk fullmakt til å beslutte å endre til fjernmøte om det 
etter helsemyndighetenes anbefaling er nødvendig: 
 

KR 34/20 
1. Kirkerådets møte i juni opprettholdes som ordinært møte. Kirkerådets 
arbeidsutvalg gis fullmakt til å endre beslutningen slik at møtet avholdes som 
fjernmøte dersom dette etter helsemyndighetenes anbefaling er nødvendig. 

 
På bakgrunn av myndighetenes fortsatte restriksjoner foreslås det at Kirkerådets 
møte i juni avholdes som 2 dagers fjernmøte.  
 



Vedtak 
1. Kirkerådets arbeidsutvalg ønsker primært å avholde møtet som fysisk møte, 

men avventer til etter regjeringens anbefalinger torsdag 30. april med å 
beslutte om Kirkerådets møte i juni blir avholdt som fysisk møte eller som 
fjernmøte. 

2. Om møtet blir avholdt som fysisk møte, prøver en å finne lokaler på 
Gardermoen til å avholde møtet. 
 

Enstemmig 
 
 
KR-AU 24/20 Håndtering av koronakrisen så langt og veien videre  
  
Vedtak 
Saken drøftet. 
 
KR-AU 25/20 Ovf og orientering om veien videre etter 
Stortingsbehandlingen  
 
Vedtak 
Saken drøftet 
 
KR-AU 26/20 Inntrykk fra utviklingssamtalene med bispedømmene  
  
Vedtak 
Saken drøftet 
 
KR-AU 27/20 Henvendelse fra LHBT- utvalget om utsatt frist for å 
ferdigstille arbeidet 
 
Vedtak 
LHBT-utvalget gis 6 måneders utsettelse, til 1.juli 2021 for å ferdigstille arbeidet med 
arbeidslivsundersøkelse og et kurs- og samtaleopplegg. 
 
Enstemmig 
 
KR-AU 28/20 Henvendelse om bruk av kirkens klokker på 8. mai og 17. 
mai 
 
Vedtak 
Kirkerådets arbeidsutvalg vil ikke gi noen nasjonale føringer for bruk av kirkens 
klokker disse dagene. 
 
Enstemmig 
 
KR-AU 29/20 Orienteringssaker 
 
SMM – evaluering – på grunn av Koronasituasjonen tar det lengre tid å få den 
behandlet 
Personalendringer i Kirkerådet 
Utlysning digitale satsinger – mange søkere 



 
Vedtak 
Tatt til orientering 
 


