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Svar på høring – gjennomføring av Kirkemøtet og valg av 
Kirkerådet m.m. i lys av smitteverntiltak mot covid-19  

Hamar bispedømmeråd viser til brev datert 4. mai 2020, og takker for anledningen til å 
besvare høringen om gjennomføring av Kirkemøtet og valg av Kirkerådet m.m. i lys av 
smitteverntiltak mot covid-19.  
 
Kirkerådet ber om tilbakemelding innen 27. mai på høringen. 
 
Høringen ble behandlet i ekstraordinært møte i Hamar bispedømmeråd 25. mai 2020 i sak 
28/20. Følgende enstemmige uttalelse ble vedtatt: 
 
Hamar bispedømmeråd ser det som en forutsetning for det kirkelige folkestyre og av respekt 
for kirkevalget 2019 at det avholdes Kirkemøte i 2020. Det er vårt primære håp og ønske at 
det kan avholdes fysisk som forutsatt i oktober. Hvis det ikke kan gjennomføres må det 
avholdes et digitalt kirkemøte.  
 
Det digitale kirkemøte bør avholdes slik at de enkelte bispedømmeråd samles hver for seg 
fysisk, selvsagt under forutsetning av at smittevernrestriksjonene kan overholdes. En slik 
organisering vil ivareta et behov for samordning og samtidig gi mulighet for nødvendig 
teknisk assistanse. Smittevernhensyn medfører at p.t. kan ikke bispedømmets egne lokaler 
med tilhørende videokonferanseutstyr benyttes. Således må det investeres i nødvendig 
teknisk utstyr, alternativt må den enkelte representant logge seg på individuelt selv om man 
sitter fysisk sammen. Kostnader til lokaler, overnatting og bespisning forutsettes dekket av 
Kirkemøtets budsjett.  
 
Hamar bispedømmeråd ønsker at et digitalt kirkemøte skal behandle saker iht. pkt. 4.4.2. i 
høringsnotatet – saksliste alternativ B, med følgende tilpasninger: 
 

1) Pkt. 5 fra alternativ saksliste A vedr. Mellomkirkelig råd behandles i stedet for pkt. 4 i alt. 

B: Forlengelse av Mellomkirkelig råds periode og delegasjon til Kirkerådet til å foreta 

valg av Den norske kirkes klagenemnd, Samisk kirkeråd og eventuelle suppleringsvalg. 

 

2) Sak KM 02/20 Kontrollutvalgets rapport om Kirkerådets oppfølging av Kirkemøtets 

vedtak behandles. Det er unaturlig at Kirkerådet delegeres vedtaksmyndighet i denne 

saken. 
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3) KM 08/20 Melding om kontrollutvalgets arbeid behandles. 

 

4) KM 10/20 Kristne migranter behandles. Det vurderes som viktig at man også har en mer 

«politisk» sak til behandling og denne bør prioriteres.  

 

Ved behov anser Hamar bispedømmeråd at følgende saker i sakskartet alternativ B kan 

delegeres til Kirkerådet: 

 

 KM 15/20 Pensjonsleverandør fra 2021 (sak 7 i alternativ B) 

 

 KM 21/20 Kirkeordningen – overgangsbestemmelser og ikrafttredelse (sak 8 i alternativ 

B) 
 

 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Freddy Knutsen e.f.  
stiftsdirektør Jon Arne Johansen Harby 
 seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
  
  
 
 
 
                                           
 
 
Mottakere: 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk 
kirkeråd            

Postboks 799 
Sentrum 

0106 OSLO 

 


