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Kirkemøtet 2020 - fastsettelse av ny dato 
 
 

Sammendrag 
Etter at Kirkerådet besluttet å utsette Kirkemøtet 2020 er det nødvendig å fastsette en ny 
dato for Kirkemøtet 2020, samt enkelte andre praktiske rammer for møtet. Av hensyn til 
deltakelse ved møtet foreslås det at møtet legges til den andre helgen i oktober. Den vedtatte 
fullmakten til direktøren for å fastsette møtetidspunkt i september er dermed ikke 
tilstrekkelig, og Kirkerådet får derfor saken til vedtak. 
 
 

Forslag til vedtak 
Kirkemøtet 2020 avholdes i Trondheim i perioden 8.–11. oktober 2020. 
 
 
 
 

Saksorientering 
 

Bakgrunn 
 
Kirkerådet vedtok 18. mars 2020 å utsette Kirkemøtet fra april 2020 til høsten 2020, med 
bakgrunn i den pågående COVID-19-pandemien. I etterkant av dette vedtaket har 
sekretariatet arbeidet med å finne alternative datoer for Kirkemøtet. Det har kommet en del 
innspill på at september i år kommer til å inneholde mange konfirmasjoner landet rundt. 
Første helgen i oktober er UKM planlagt avholdt. Andre helg i oktober er slutten av 
høstferien for mange, men dette anses ikke å ha avgjørende betydning for valg av tidspunkt. 
Det har vært kontakt med Slottet, Nidarosdomen og hotell i Trondheim og alle bekrefter at 
dette er mulige datoer. 
 
Gjennomføring av det utsatte Kirkemøtet 
Ved å gjennomføre Kirkemøtet over en helg, der torsdag i hovedsak går med til ankomst og 
åpningsmøte, og søndag i stor grad går med til innsettelse av ny preses i Bispemøtet, må 
arbeidsmåten i Kirkemøtet justeres for at hele sakskartet skal kunne behandles. Kirkerådet 
jobber med å utrede hvilke endringer dette kan være, og Kirkerådet vil i juni få sak til 
behandling om gjennomføring av Kirkemøtet 2020. 
 



  
Bakgrunnen for den opprinnelige utsettelsen var utbruddet av COVID-19-pandemien, og 
helsemyndighetenes pålegg og anbefalinger i forbindelse med dette. I en slik situasjon er det 
ikke mulig å fastslå med sikkerhet at et nytt møte vil kunne gjennomføres, på tross av at mer 
enn et halvt år skiller vedtaket og foreslått ny møtedato. Det vil derfor være nødvendig at 
Kirkerådet følger helsemyndighetenes råd nøye, og gjør nye vurderinger i løpet av sommeren 
og høsten, dersom det fortsatt skulle være nødvendig. 
 
 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
De økonomiske konsekvensene av utsettingen er foreløpig ikke fullt ut avklart og kartlagt, 
men trolig vil møtet kunne avholdes i noe redusert format innenfor vedtatt budsjett for 
Kirkemøtet 2020. 


