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Delegasjon fra Kirkerådet til Kirkerådets 
arbeidsutvalg (AU) på grunn av Covid-19 
 
 

Sammendrag 
Kirkerådet inviteres på grunn av den ekstraordinære situasjonen til å drøfte behovet 
for å delegere til Kirkerådets arbeidsutvalg å treffe avgjørelse i saker som går utover 
normalordningen. Kirkerådets arbeidsutvalg avgjør etter delegasjonsreglementet for 
Kirkerådet saker som Kirkerådet har delegert til dette. Det foreslås delegasjon 
omkring gjennomføring av Kirkerådets junimøte og en generell delegasjonshjemmel 
for hastesaker som er begrunnet i den ekstraordinære situasjonen. 
 

 
 
 
 

Forslag til vedtak 
1. Kirkerådets møte i juni gjennomføres som fjernmøte. Kirkerådets 

arbeidsutvalg gis fullmakt til å endre beslutningen, dersom det etter 

helsemyndighetenes vedtak og anbefalinger fremstår som forsvarlig.   

2. Kirkerådet delegerer til Kirkerådets arbeidsutvalg å treffe avgjørelse på vegne 

av Kirkerådet i saker som på grunn av den pågående pandemien ikke kan 

vente til neste ordinære møte.  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

Saksorientering 
 

 
1. Innledning   

Formålet med denne saken er å avklare behov for å delegere til Kirkerådets 

arbeidsutvalg (AU) å treffe avgjørelse i saker som ellers skulle ha vært avgjort av 

Kirkerådet. Den ekstraordinære situasjonen som følge av den pågående pandemien 

gjør det vanskelig å planlegge fremover i tid. Dette innebærer at det er behov for å 

vurdere om Kirkerådets arbeidsutvalg skal få delegert myndighet i større utstrekning 

enn det som følger av gjeldende regelverk. Det er særlig aktuelt å få avklart dette i 

forhold til Kirkerådets planlagte junimøte.  

2. Bakgrunn  

Utgangspunktet er at Kirkerådet virker ved direktøren mellom kirkerådsmøtene. Det 

fremgår av Kirkerådets delegasjonsreglement at dette omfatter de oppgaver som 

hører til den løpende administrasjon. Saker av prinsipiell betydning skal som 

hovedregel forelegges Kirkerådet. Dersom dette ikke lar seg gjøre, skal en sak drøftes 

med Kirkerådets arbeidsutvalg før den avgjøres. Dersom heller ikke dette er mulig 

kan direktøren avgjøre en sak etter samråd med Kirkerådets leder. 

Kirkerådets arbeidsutvalg kan avgjøre saker av «mindre betydning» når saken ikke 

kan utsettes til neste møte i rådet, jf. regler for Kirkerådets virksomhet § 8 nr. 1.  

Ellers er hovedregelen at Kirkerådets arbeidsutvalg avgjør saker som Kirkerådet har 

delegert, jf. delegasjonsreglementet for Kirkerådet § 5.  

Den midlertidige forskriften om fjernmøter i kirkelige organer for å begrense 

spredning av Covid-19 åpner for at lederen av rådet kan innkalle til hastefjernmøte. 

Dette kan være et alternativ i de tilfellene hvor avgjørelsesmyndighet ikke er delegert 

på forhånd.  

3. Vurdering 

Kirkerådets neste planlagte møte etter møtet nå i mars er i juni. Planleggingen 

forutsetter at det treffes beslutning om møtet skal avholdes som fjernmøte eller om 

det kan holdes som et vanlig fysisk møte. Den midlertidige forskriften om fjernmøter 

i kirkelige organer åpner for at lederen av rådet kan innkalle til hastefjernmøte. Et 

alternativ til dette vil kunne være en delegasjon til Kirkerådets arbeidsutvalg. 

Situasjonen endrer seg raskt om dagene, og det vil kunne være behov for raske 

beslutninger som det ikke er behov for i normalsituasjoner. En delegasjon til AU vil 

kunne gjøre planleggingen av juni-møtet enklere.  

Dersom det dukker opp saker som trenger avgjørelse i Kirkerådet i tiden fremover, 

vil alternativet til å behandle saken i et fjernmøte i Kirkerådet kunne være en 

delegasjon til Kirkerådets arbeidsutvalg. Om og i tilfelle i hvilken utstrekning det bør 

gis en delegasjon til arbeidsutvalget som går lenger enn det som følger av dagens 

regelverk må vurderes konkret. AU er et mindre organ enn Kirkerådet, og det vil 

kunne gi rom for fleksibilitet som det kan være behov for i den ekstraordinære 

situasjonen vi nå står overfor. Derfor foreslås det å gi arbeidsutvalget en utvidet 



  
fullmakt. Den avgrenses til de saker som står i forbindelse med den pågående 

pandemien. Slike saker kan være så viktige at de faller utenfor rammen i 

virksomhetsreglene § 8, jf. der «saker av mindre betydning». 

 

4. Økonomiske/administrative konsekvenser 

Forslaget har ikke vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.  

 
 
 
 
 
 
 


