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Høring om fjernmøter og skriftlig saksbehandling i 
kirkelige rådsorganer 
 
 

Sammendrag 
 
Virksomhetsreglene for menighetsråd, kirkelig fellesråd, bispedømmeråd og 
Kirkerådet er i hovedsak like, men Kirkemøtet vedtok i 2019 å åpne for at det i større 
grad kan gjennomføres fjernmøter (videomøter) og skriftlig saksbehandling i 
bispedømmerådene. På grunn av koronasituasjonen ble det 17. mars 2020 
midlertidig åpnet for at tilsvarende regler skulle gjelde for menighetsråd, kirkelige 
fellesråd og Kirkerådet. På bakgrunn av erfaringene med fjernmøter og skriftlig 
saksbehandling siden den gang, har Kirkerådet vedtatt å fremme en sak til 
Kirkemøtet i 2021 for å åpne for fjernmøter i menighetsråd, kirkelige fellesråd og 
Kirkerådet på permanent basis (sak KR 49/20).  
 
Siden saken dreier seg om å endre en forskrift, må saken i henhold til 
forvaltningsloven § 37 sendes på høring til berørte instanser. Vedlagte høringsnotat 
inneholder forslag til bestemmelser for menighetsråd, kirkelig fellesråd og Kirkerådet 
som i hovedsak tilsvarer reglene som gjelder for bispedømmerådets virksomhet. 
 

Forslag til vedtak 
 
Kirkerådet ber direktøren sende saken på bred høring med de endringer som ble 
foreslått i møtet. 
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Saksorientering 
 
Kirkemøtet vedtok 1. april 2019 en endring av regler om formene for 
bispedømmerådets virksomhet som åpnet opp for at bispedømmerådene kan beslutte 
at et møte gjennomføres som fjernmøte (sak KM 10/19). Etter en forutgående høring 
blant bispedømmerådene, fastsatte Kirkerådet 5. juni 2020 nærmere regler om krav 
til gjennomføring av fjernmøter i bispedømmerådene i medhold av 
virksomhetsreglene § 2 nr. 2. 
 
Da landet ble stengt ned på grunn av smittevernstiltakene 12. mars 2020, var 
adgangen til å gjennomføre fjernmøter i menighetsråd, fellesråd og Kirkerådet svært 
begrenset i henhold til virksomhetsreglene. Den 17. mars 2020 vedtok Kirkerådets 
arbeidsutvalg derfor på vegne av Kirkerådet midlertidige endringer i regler om 
formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet og regler om 
Kirkerådets virksomhet og en midlertidig forskrift om fjernmøter i kirkelige organer 
for å begrense spredning av Covid-19. Den midlertidige forskriften gjaldt i 
utgangspunktet til 1. august 2020, men Kirkerådet vedtok 5. juni 2020 å forlenge den 
til 1. mai 2021. Samtidig vedtok Kirkerådet at det skulle fremme en sak for 
Kirkemøtet 2021 for å åpne for fjernmøter i Kirkerådet, menighetsråd og kirkelige 
fellesråd på permanent basis. 
 
I det vedlagte utkastet til høringsnotat foreslås det at Kirkemøtet 2021 permanent 
regelfester de endringene i virksomhetsreglene som ble fastsatt midlertidig ved 
hasteforskrifter 17. mars 2020. Samtidig foreslås det at Kirkerådet – med mindre 
tilpasninger - fastsetter tilsvarende regler om krav for gjennomføring av fjernmøter 
for menighetsråd, fellesråd og Kirkerådet som de reglene om krav til gjennomføring 
av fjernmøter som Kirkerådet fastsatte for bispedømmerådene i møte 5. juni 2020. 
Tilpasningene er at kravet om at det skal kunne være mulig for tilhørere å følge med 
på fjernmøter via skjermoverføring eller på annen måte via internett, som gjelder for 
bispedømmerådet, kun skal være en «bør»-bestemmelse for fjernmøter i 
menighetsråd og kirkelig fellesråd. Grunnen er at det antas at et slikt krav i mange 
tilfeller vil kunne være vanskelig å oppfylle for menighetsråd og kirkelig fellesråd. Det 
foreslås dessuten at kravene til tekniske løsninger for gjennomføring av lukkede 
fjernmøter i menighetsråd og kirkelig fellesråd, blir satt lavere enn for 
bispedømmerådet og Kirkerådet. 
 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
 
Forslaget om å fastsette faste regler som gir utvidet adgang til å gjennomføre 
fjernmøter for menighetsråd, kirkelig fellesråd, og Kirkerådet vil i seg selv ikke 
medføre økonomiske konsekvenser. Hvis et råd vil gjøre bruk av adgangen, må det 
evt. anskaffes et videokonferanseprogram som kan benyttes til gjennomføring av 
møter. For åpne møter vil dette være lett tilgjengelig, men forslaget innebærer at der 
det skal gjennomføres lukkede møter, må rådsorganet innfri visse krav til tekniske 
løsninger. Bruk av fjernmøter kan innebære lavere kostnader til reise- og 
møtegodtgjøring. 


