
 

Protokoll Kirkerådets arbeidsutvalg 17. mars 2020 
 
Til stede: 
 Kristin Gunleiksrud Raaum, sakene KR-AU 7 ,8, 9, 16, 17, 18, deltok på telefon 
 Harald Hegstad 
 Atle Sommerfeldt 
 Olav Myklebust, deltok på skype 
Frå sekretariatet: 
 Ingrid Vad Nilsen, deltok på skype 
 Jan Rune Fagermoen 
 Øyvind Meling 
 
Harald Hegstad ledet møte. 
 
KR-AU 6/20  Godkjenning av innkalling og saksliste 
   Vedtak: Godkjent 
 
KR-AU 7/20 Støtte til nomineringsgrupper som har innvalgte medlemmer 

til Kirkemøtet (KR og KM sak) 
 Vedtak: Saken drøftet 
 
KR-AU 8/20  Podcast om Kirkemøtesaker 
  Vedtak: Saken drøftet 
    
KR-AU 9/20  Notat om SMM- evalueringen 
   Vedtak: Saken forberedes til Kirkerådsbehandling. 
    
KR-AU 10/20 Kirkemøtet 2021 – planlagte saker 
   Vedtak: Saken drøftet 
 
KR-AU 11/20 Valg på Kirkemøtet 2020 
   Vedtak: Saken klargjøres til behandling i Kirkerådet  
    
KR-AU 12/20  Digitaliseringsarbeidet i Den norske kirke 
   Orientering ble gitt fra sekretariatet om pågående arbeid.   
 
KR-AU 13/20  Forskrift om endring av forskrift om ordning for 

døvemenigheter og døvepresttjenesten 
 Vedtak: 
  

Med hjemmel i forskrift 15. april 2015 nr. 1442 om ordning for 
døvemenigheter og døvepresttjenesten § 13 annet ledd og regler 14. 
november 1997 nr. 1541 for Kirkerådets virksomhet § 8 nr. 1 treffer 
Kirkerådets arbeidsutvalg følgende vedtak: 

 
I 

I forskrift 15. april 2015 nr. 1442 om ordning for døvemenigheter og 
døvepresttjenesten gjøres følgende endring: 

 
 § 8 skal lyde: 
 

Blant fellesmøtets menighetsrådsmedlemmer velger Døvekirkens 
fellesmøte en representant med vararepresentant fra hver 
døvemenighet til Døvekirkenes fellesråd. Fellesmøtet kan i tillegg velge 

KR 19.1/20 



 

en representant med vararepresentant blant de av fellesmøtets 
medlemmer som kommer fra menighetsutvalgene. Fellesrådet består 
for øvrig av en representant oppnevnt av Oslo biskop, døveprosten og 
en representant valgt av og blant de tilsatte i døvemenighetene. 
Representantene velges for fire år. 

 
II 

 
Endringen trer i kraft straks. 
 
Enstemmig 

 
KR-AU 14/20 Oppfølging av utfordringer fra bispedømmerådene til 

Kirkerådet 
   Vedtak: Saken tatt til orientering. 
 
KR-AU 15/20  Kirkelig organisering 
   Det ble orientert om status på saken. 
 
KR-AU 16/20 Kirkemøtet 2020 - utsettelse og alternativ behandlingsform 
   Vedtak: 

1. Kirkerådets arbeidsutvalg anbefaler at kirkerådet treffer 
følgende vedtak gjennom skriftlig saksbehandling: 
 
A. Kirkemøtet 22.-27. april 2020 utsettes. 
 
B. Et forkortet kirkemøte avholdes over sommeren, fortrinnsvis en 
langhelg i september i Trondheim. Kirkerådet delegerer til direktøren å 
fastsette tid og sted. 
 
C. Kirkerådet delegerer til AU å beslutte hvordan Kirkemøtet 
avvikles. 
 
2. Kirkerådets møte 26. mars 2020 avholdes som fjernmøte via 
video hvis det er praktisk mulig. Sakslisten tilpasses eventuelt til 
fjernmøteformen. 
 
3. Pr. 15. april 2020 tas det beslutning om Kirkerådets junimøte 
kan avholdes fysisk eller som fjernmøte. 
 
Enstemmig 

 
 
KR-AU 17/20 Utvidet adgang til bruk av fjernmøte i kirkelige organer for å 

begrense smitte av Covid-19 
  

Vedtak: 
 

1.  Kirkerådets arbeidsutvalg treffer med hjemmel i regler 15. november 
1996 nr. 1452 om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds 
virksomhet punkt 3 og regler 14. november 1997 nr. 1541 for Kirkerådets 
virksomhet § 8 nr. 1 følgende vedtak:  

 
I 

 



 

I regler 15. november 1996 nr. 1452 om formene for menighetsrådets og 
kirkelig fellesråds virksomhet § 2 gjøres følgende endringer: 

 
 § 2 skal lyde: 
  

§ 2. Møteprinsippet 
1. Menighetsrådet/kirkelig fellesråd treffer sine vedtak i møte. 
2. Menighetsrådet/kirkelig fellesråd kan selv beslutte at møte skal holdes 

som fjernmøte. Fjernmøte innebærer at en eller flere av deltakerne ikke 
sitter i samme lokale, men at de via tekniske hjelpemidler likevel kan 
se, høre og kommunisere med hverandre. Kravene som ellers gjelder 
for møter, gjelder også for fjernmøter. Kirkerådet gir nærmere regler 
om krav til gjennomføring av fjernmøter, herunder der møtet etter § 3 
skal lukkes. Disse reglene kan også inneholde unntak fra kravene i 
annet punktum.  

3. Lederen av menighetsrådet/kirkelig fellesråd kan beslutte å behandle 
en sak skriftlig eller i hastefjernmøte hvis det er påkrevd å få avgjort en 
sak før neste møte, og det enten ikke er tid til å holde et ekstraordinært 
møte, eller saken ikke er så viktig at et ekstraordinært møte anses som 
nødvendig. Ved hastefjernmøte kan medlemmene kalles inn til møtet 
med kortere frist enn etter ordinære regler. Hvis 1/3 av organets 
medlemmer krever det, skal saken utsettes til det kan holdes et 
ordinært møte. Når en sak skal behandles skriftlig, skal sakens 
dokumenter med forslag til vedtak sendes samtidig til alle organets 
medlemmer. Forslaget anses som vedtatt hvis samtlige medlemmer 
slutter seg til det fremlagte forslaget, og til at vedtaket treffes etter 
skriftlig saksbehandling. 

4. Det skal føres møtebok over forhandlingene i menighetsrådet/kirkelig 
fellesråd. Møteboken skal enten underskrives av de tilstedeværende 
medlemmer etter møtet eller godkjennes av medlemmene så snart 
møteboken foreligger. Rådet fastsetter selv nærmere regler om føring 
og godkjenning av møtebok. Det enkelte medlem kan gjøre tilføyelser 
om mulige dissenser. 

 
II 

 
 Endringen trer i kraft straks. 
 

2. Kirkerådets arbeidsutvalg treffer med hjemmel i regler 14. november 
1997 nr. 1541 for Kirkerådets virksomhet § 10 nr. 2, § 8 nr. 1, følgende 
vedtak: 

 
 

I 
I regler 14. november 1997 nr. 1541 for Kirkerådets virksomhet § 2 gjøres 

følgende endringer: 
 
  § 2 skal lyde: 
  

§ 2. Møteprinsippet 
1. Kirkerådet treffer sine vedtak i møte. 

 
2. Kirkerådet kan selv beslutte at møte skal holdes som fjernmøte. 

Fjernmøte innebærer at en eller flere av deltakerne ikke sitter i samme 
lokale, men at de via tekniske hjelpemidler likevel kan se, høre og 
kommunisere med hverandre. Kravene som ellers gjelder for møter, 



 

gjelder også for fjernmøter. Kirkerådet gir nærmere regler om krav til 
gjennomføring av fjernmøter, herunder der møtet etter § 3 skal lukkes. 
Disse reglene kan også inneholde unntak fra kravene i annet punktum.  
 

3. Lederen av Kirkerådet kan beslutte å behandle en sak skriftlig eller i 
hastefjernmøte hvis det er påkrevd å få avgjort en sak før neste møte, 
og det enten ikke er tid til å holde et ekstraordinært møte, eller saken 
ikke er så viktig at et ekstraordinært møte anses som nødvendig. Ved 
hastefjernmøte kan medlemmene kalles inn til møtet med kortere frist 
enn etter ordinære regler. Hvis 1/3 av organets medlemmer krever det, 
skal saken utsettes til det kan holdes et ordinært møte. Når en sak skal 
behandles skriftlig, skal sakens dokumenter med forslag til vedtak 
sendes samtidig til alle organets medlemmer. Forslaget anses som 
vedtatt hvis samtlige medlemmer slutter seg til det fremlagte forslaget, 
og til at vedtaket treffes etter skriftlig saksbehandling. 
 

4. Det skal føres møtebok over forhandlingene i Kirkerådet. Møteboken 
skal enten underskrives av de tilstedeværende medlemmer etter møtet 
eller godkjennes av medlemmene så snart møteboken foreligger. Rådet 
fastsetter selv nærmere regler om føring og godkjenning av møtebok. 
Det enkelte medlem kan gjøre tilføyelser om ulike dissenser. 

 
II 

 Endringen trer i kraft straks. 
 

3. Kirkerådets arbeidsutvalg treffer med hjemmel i regler 15. november 
1996 nr. 1452 om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds 
virksomhet § 2 nr. 2, regler 15. november 1996 nr. 1452 om formene for 
bispedømmerådets virksomhet § 2 nr. 2 og regler 14. november 1997 
nr. 1541 for Kirkerådets virksomhet §§ 2 nr. 2 og 8 nr. 1 følgende 
vedtak: 

 
Midlertidig forskrift om fjernmøter i kirkelige organer for å 
begrense spredning av Covid-19 

 
§ 1. Virkeområde 

 Forskriften gjelder for gjennomføring av fjernmøte etter regler 15. 
november 1996 nr. 1452 om formene for menighetsrådets og kirkelig 
fellesråds virksomhet § 2 nr. 2, gjennomføring av fjernmøte i 
bispedømmerådet etter regler 15. november 1996 nr. 1452 om formene 
for bispedømmerådets virksomhet § 2 nr. 2 og gjennomføring av 
fjernmøte etter regler 14. november 1997 nr. 1541 for Kirkerådets 
virksomhet § 2 nr. 2. 

 
§ 2. Beslutning om avholdelse av fjernmøte 

 Rådet kan selv beslutte at et ordinært rådsmøte skal avholdes som 
fjernmøte. Rådet kan selv i et fjernmøte bestemme at møtet avholdes i 
slik form. Avgjørelse om hastefjernmøte besluttes av lederen av rådet. 

 
§ 3. Unntak fra kravet om møteoffentlighet ved fjernmøter 

 Rådet kan gjennomføre et fjernmøte selv om rådet ikke har tekniske 
løsninger for å sikre at allmennheten får tilgang til møtet. 

 
§ 4. Unntak fra kravet om at medlemmene må se hverandre 



 

Rådet kan gjennomføre et fjernmøte selv om alle medlemmene ikke 
kan se hverandre. Det innebærer at møtet også kan gjennomføres som 
et telefonmøte. 

 
§ 5. Adgang til å gjennomføre lukket møte som fjernmøte 

 Rådet kan gjennomføre fjernmøter også i de tilfellene møtet er lukket 
for allmennheten på grunn av lovbestemt taushetsplikt.  

 Før et slikt møte gjennomføres som fjernmøte, skal rådet vurdere 
hvordan møtet kan gjennomføres på en betryggende måte. Den enkelte 
møtedeltaker har også et ansvar for at utenforstående ikke kan få med 
seg det som blir sagt i møtet.  

 
§ 6. Krav til gjennomføring av hastefjernmøter 

 Ved hastefjernmøter har lederen av rådet ansvar for at disse 
gjennomføres på en betryggende måte. 

 
§ 7. Ikrafttredelse 

 Forskriften trer i kraft straks. Forskriften gjelder frem til 1. august 
2020. 

 
 Enstemmig  
 
KR-AU 18/20 Særskilt bruk av kirkens klokker for perioden det ikke 
gjennomføres alminnelige gudstjenester som følge av helsetiltakene mot 
spredning av koronaviruset 
 

Vedtak:  
1. I forbindelse med covid 19 epidemien kan det i landets kirker ringes med 

kirkeklokkene rett for klokken 11.00 de søndager det etter 
gudstjenesteplanen skulle vært avholdt gudstjeneste i vedkommende kirke. 

2. Vedtaket oversendes Bispemøtet for behandling der. 
 

Enstemmig 
 


