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Høringssvar – gjennomføring av Kirkemøtet og valg av Kirkerådet i lyst av smittetiltak mot Covid-

19. 

Vi kan ikke se at Åpen folkekirke har mottatt noen forespørsel om å svare på høringen for 

alternativene måter å gjennomføre Kirkemøtet 2020. Siden vi er den grupperingen med flest 

innvalgte medlemmer i Kirkemøtet, burde det være helt naturlig – og ønskelig - at vi får uttale oss om 

dette viktige spørsmålet. 

Et velfungerende kirkedemokrati forutsetter at de demokratiske organene i Kirken funger som de 

skal. Men uten at rådene og organene faktisk møtes, diskuter og finner ut hvor flertallet ligger, er det 

ikke de demokratiske organene som bestemmer. Da er det andre strukturer som blir avgjørende for 

hva slags beslutninger som blir gjort. Åpen folkekirke mener derfor at Den norske kirke må strekke 

seg veldig langt for å få gjennomført et Kirkemøte høsten 2020. Aller helst bør møtet være flere 

dager som planlagt, alternativt kan det gjennomføres som et dagsmøte med færre saker. Kirkemøtet 

er det viktigste demokratiske møtet for kirken og ikke noe som bør avlyses om det blir utfordrende å 

gjennomføre. Så selv om det også høsten 2020 vil være omfattende smitteverntiltak, håper Åpen 

folkekirke at det vil være mulig å gjennomføre årets Kirkemøtet.  

Åpen folkekirke er opptatt av at sakene som vedtas skal være opplyst og gjenstand for god debatt. 

Bare når ulike posisjoner blir brynet og argumentene fremført og forstått, kan medlemmene gjøre 

seg opp en mening selv. Åpen folkekirke mener derfor det er dårlig nytt for kirkedemokratiet dersom 

et fysisk KM2020 ikke blir gjennomført. At dette er første gang medlemmene valgt ved fjorårets 

kirkevalg skal møtes, er et ytterligere argument for hvor viktig det er å gjøre alt for at KM skal kunne 

gjennomføres.  

Om det mot formodning ikke skulle bli mulig å gjennomføre, mener Åpen folkekirke at det beste 

alternativet vil være å forlenge funksjonstiden for Kirkerådet fram til KM i april 2021. Ett nyvalgt 

Kirkemøte vil ha store utfordringer med å velge et nytt Kirkeråd uten å komme fysisk sammen. Åpen 

folkekirke frykter at et Kirkeråd valgt uten debatt, vil gi et Kirkeråd med lav legitimitet. Det vil være 

utfordrende både for rådet og resten av kirken, siden Kirkerådet skal bli valgt helt til KM i 2024. Da vil 

det være bedre å gjennomføre valget av nytt KR, sammen med de andre rådene og utvalgene, april 

2021. Selv om dagens KR er valgt i forrige periode, har det demokratisk legitimitet.   
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Åpen folkekirke anbefaler derfor alternativ 3.1, dersom det skulle vise seg at det blir umulig å 

arrangere Kirkemøtet høsten 2020 som planlagt.  

I tillegg til å gjennomføre ulike valg, mener vi en av sakene det er viktig å behandlet på årets 

Kirkemøtet er sak «KM 18/20 Støtte til nomineringsgrupper som har medlemmer i Kirkemøtet». Det 

er avgjørende at Den norske kirke nå skaper bedre rammevilkår for kirkedemokratiet. En slik støtte 

vil være et viktig bidrag.   

Gruppemøter under KM 

Vi ønsker også å understreke behovet for at det settes av tid til gruppemøter under Kirkemøtet. Vi er 

en gruppering med 39 valgte medlemmer av KM, som har behov for å diskutere saker og forslag som 

blir fremmet i løpet av Kirkemøtet. Kirkemedlemmene har stemt på oss og gitt oss et mandat til å 

fremme våre synspunkter og posisjoner. Da må det også tilrettelegges for at vi skal kunne gjøre den 

jobben på en god måte. Dette behovet er spilt inn gjennom andre kanaler tidligere og skal være tatt 

hensyn til, men nå kommer det også skriftlig fra oss direkte.  
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