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Gjennomføring av Kirkemøtet og valg av Kirkerådet m.m. i lys av 
smitteverntiltak mot covid -19 - Høringssvar fra Nidaros 
bispedømmeråd 

Nidaros bispedømmeråd har etter en lang og krevende debatt i møte 20. mai 2020 vedtatt følgende 
uttalelse i sak 42/20:  
 
Nidaros bispedømmeråd gir sin tilslutning til Kirkerådets initiativ for å legge til rette for å kunne 
gjennomføre et Kirkemøte i 2020 som digitalt fjernmøte, hvis det ikke skulle være mulig å 
gjennomføre et fysisk Kirkemøte i Trondheim i oktober 2020. Bispedømmerådet mener det er viktig 
at DNK strekker seg så langt råd er for å kunne gjennomføre det planlagte Kirkemøtet som et fysisk 
møte i 2020. Det valgte Kirkerådet skal behandle krevende saker, både planlagte saker som f.eks. 
Kirkelig organisering og de mer akutte som er knyttet til koronaepidemien. At Kirkerådet er 
forankret i det valgte Kirkemøtet og har demokratisk legitimitet, er i særdeles viktig i denne 
situasjonen og i disse sakene.  
 
Et flertall i Nidaros bispedømmeråd, 8 av 11 medlemmer, vil foretrekke Løsning B som 
behandlingsform – videomøter der deltakerne møter bispedømmevis. Mange av kirkemøtets 
delegater er uten kirkemøteerfaring. Å kunne møte bispedømmevis vil være den beste måten å gi 
delegatene gode rammer for gode refleksjoner og beslutninger i Kirkemøtet. Løsning B har også den 
fordelen at den tekniske infrastrukturen allerede er på plass i alle bispedømmer.  
 
Nidaros bispedømmeråd er skeptisk til Løsning A - videomøte der delegatene møter individuelt, men 
vil likevel kunne anbefale den som en sekundær løsning.  
 
I en alternativ behandlingsform i 2020 bør Kirkemøtet behandle saker i samsvar med 
Sakliste – A når løsning B er valgt – 6 av 11 medlemmer stemte for dette forslaget. 5 
medlemmer stemte for Saksliste B.   
 
 
 
Med vennlig hilsen  
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