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Anmodning om utsatt leveringsfrist 

Prosjektet for kirkelig organisering har etter utbruddet av COVID-19-pandemien jobbet for å 
opprettholde fremdriften i arbeidet, slik at mest mulig planlagt aktivitet kan gjennomføres, om 
enn ofte i andre formater enn det som opprinnelig var planlagt. Denne fremgangsmåten har 
fungert godt, og på tross av at en del aktivitet måtte avlyses umiddelbart etter statens 
smitteverntiltak i mars, er nå store deler av prosjektet tilbake i drift, deriblant hovedutvalget, 
arbeidsgruppene og samarbeidet med partene i arbeidslivet. Tilpasningene og utsettelsene 
som har vært nødvendige, har imidlertid skapt betydelig tvil i arbeidsgruppene om hvorvidt 
deres leveransefrist til Hovedutvalget den 1. august realistisk kan overholdes. På grunn av 
COVID-19 har det heller ikke vært mulig å avholde de åpne innspillsmøtene som var 
planlagt i vår. Tilsvarende har møter på etablerte arenaer, f.eks. Kirkemøtet, blitt utsatt.  
 
Prosjektet ser på denne bakgrunn behov for en utsettelse av leveransefristen. 
Hovedutvalget behandlet saken i møte 16. april. Utvalget vurderer det som avgjørende viktig 
at prosessen frem mot ferdig rapport inkluderer tilstrekkelig tid for involvering og innsamling 
av innspill gjennom åpen kommunikasjon og bredt anlagte innspillsarenaer. Gitt at 
situasjonen rundt COVID-19-pandemien ikke forverres, ser Hovedutvalget det som 
sannsynlig at innspillsmøter og øvrig forankring kan gjennomføres høsten 2020 og at 
arbeidsgruppene kan ferdigstille sine utredninger innen 30. september. På denne bakgrunn 
anmoder Hovedutvalget Kirkerådets direktør om en utsatt leveransefrist med to måneder fra 
31. desember 2020 til 28. februar 2021. 
 
Med denne justeringen i tidsplanen for prosjektet, vil trolig Kirkerådets behandling av saken i 
mars også påvirkes i noen grad. Det vil være viktig for prosjektet å holde jevnlig kontakt med 
Kirkerådets direktør og valgte ledelse i sluttfasen av prosjektet, slik at omfanget på 
Kirkerådets behandling og formatet på høringen er avklart så tidlig som mulig. Dersom den 
uavklarte situasjonen rundt covid-19 og tilhørende utvikling i myndighetenes anbefalinger og 
restriksjoner skaper ytterligere problemer for prosjektet, ber vi om at Kirkerådets direktør gis 
fullmakt til å beslutte ytterligere endringer i tidsfrister dersom dette skulle vise seg 
nødvendig. 
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Morten Müller-Nilssen Inger Kari Stensrud 
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