
 

 

 

 

 

 
Kirkemøtet 10. mars 

2021 
 

Ekstraordinær skriftlig saksbehandling 
 

Protokoll 
 
 
 

 

 



 

 

Innholdsfortegnelse 

Om saksbehandlingen 3 

KM 01/21 Godkjenning av særskilt behandlingsform med skriftlig 
saksbehandling etter Kirkemøtets forretningsorden § 4-1 femte ledd 4 

KM 02/21 Mindre endring i kirkeordningen § 13 (fjernmøte i 
menighetsmøte) 5 

KM 03/21 Endringer i regler om formene for menighetsmøtets virksomhet 7 

Deltakere på skriftlig ekstraordinært kirkemøte 2021 9 



 

3 

 

Om saksbehandlingen 
Kirkerådet vedtok i sak KR 11/21 å innkalle til et ekstraordinært, skriftlig kirkemøte for å 
behandle saker knyttet til gjennomføring av menighetsmøter under koronapandemien. 
Kirkerådet fastsatte følgende saksliste: 
 
KM 01/21  Godkjenning av særskilt behandlingsform med skriftlig saksbehandling etter 

Kirkemøtets forretningsorden § 4-1 femte ledd 
KM 02/21  Mindre endring i kirkeordningen § 13 (fjernmøte i menighetsmøte) 
KM 03/21  Endringer i regler om formene for menighetsmøtets virksomhet 
 
Frist for å avgi skriftlig stemme ble satt til onsdag 10. mars 2021. 
 
Opplysninger om hvordan Kirkemøtets medlemmer kunne avlegge stemme ble sendt til 
samtlige stemmeberettigede 3. februar 2021, og påminnelser til samtlige som ikke hadde 
fullført stemmegivningen ble sendt ut 16. februar og 8. mars 2021. Der Kirkerådet har fått 
informasjon om endring av Kirkemøtets sammensetning i løpet av stemmeperioden, for 
eksempel fordi lek kirkelige eller geistlige medlemmer har sluttet i stilling, har reglene for 
stemmerett ved kirkevalget blitt anvendt, slik at det er den personen som innehar 
stemmeretten ved fristens utløp 10. mars som har stemmerett.  
 
Ved stemmefristens utløp 10. mars 2021 hadde 106 av 116 stemmeberettigede avlagt stemme. 
Disse er ført opp under oversikten over deltakere på det skriftlige møtet. 
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KM 01/21 Godkjenning av særskilt 
behandlingsform med skriftlig saksbehandling 
etter Kirkemøtets forretningsorden § 4-1 femte 
ledd 
 
 
Sammendrag 
Bestemmelsene i kirkeordningen § 13 forutsetter at menighetsmøtet gjennomføres som fysisk 
møte. Kirkemøtet har også fastsatt nærmere regler om formene for menighetsmøtets 
virksomhet som forutsetter at menighetsmøtet er fysisk. Det betyr at det er Kirkemøtet som er 
rett organ til å fastsette regler som åpner for å gjennomføre et menighetsmøte som fjernmøte. 
Kirkerådet har ikke hjemmel til å endre kirkeordningen. 
 
I lys av koronasituasjonen anser Kirkerådet det som nødvendig å åpne opp for at 
menighetsmøter kan gjennomføres som fjernmøte (digitalt). Det er behov for å gjennomføre 
menighetsmøter i forbindelse med godkjenning av lokale gudstjenesteordninger våren 2021. 
Fristen for implementering av den nye grunnordningen er fastsatt til 1. pinsedag 2021.  
 
Kirkerådet har derfor 29. januar 2021 vedtatt å innkalle til et ekstraordinært kirkemøte i 
medhold av Kirkemøtets forretningsorden § 1-2. Endringen Kirkemøtet 2020 vedtok i 
Kirkemøtets forretningsorden, åpner for at Kirkemøtet med 2/3 flertall kan vedta en særskilt 
behandlingsform for det enkelte møtet. Det åpner for at Kirkemøtet kan gjennomføres ved 
skriftlig saksbehandling. Kirkerådet foreslår derfor at det ekstraordinære kirkemøtet 
gjennomføres ved skriftlig saksbehandling med frist 10. mars 2021. 

Forslag til vedtak 
Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å treffe følgende vedtak: 
 
Kirkemøtet vedtar med hjemmel i Kirkemøtets forretningsorden § 4-1 femte ledd følgende 
behandlingsform for det ekstraordinære Kirkemøtet: Sakene til behandling på det 
ekstraordinære Kirkemøtet gjennomføres ved skriftlig saksbehandling med frist til 10. mars 
2021. Medlemmene av Kirkemøtet tar stilling til forslagene ved å avgi stemme for eller imot 
forslagene til vedtak. 
 

Kirkemøtets vedtak 
Kirkemøtet vedtar med hjemmel i Kirkemøtets forretningsorden § 4-1 femte ledd følgende 
behandlingsform for det ekstraordinære Kirkemøtet: Sakene til behandling på det 
ekstraordinære Kirkemøtet gjennomføres ved skriftlig saksbehandling med frist til 10. mars 
2021. Medlemmene av Kirkemøtet tar stilling til forslagene ved å avgi stemme for eller imot 
forslagene til vedtak. 
 
Vedtatt med 104 mot 2 stemmer.  
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KM 02/21 Mindre endring i kirkeordningen § 13 
(fjernmøte i menighetsmøte) 
 
 
Sammendrag 
I forbindelse med koronasituasjonen ble det 17. mars 2020 vedtatt en midlertidig forskrift for 
gjennomføring av fjernmøter i kirkelige organer. Forskriften gjelder for menighetsråd, 
kirkelig fellesråd, bispedømmeråd og Kirkerådet. Det ble ikke vedtatt tilsvarende 
bestemmelser for menighetsmøtet. Det er grunn til å tro at tiltakene i forbindelse med 
koronasituasjonen vil vare i hvert fall utover våren 2021, og det har derfor blitt vurdert om det 
er mulig å åpne for gjennomføring av menighetsmøter også som fjernmøte. Det er behov for å 
gjennomføre menighetsmøtet i forbindelse med godkjenning av lokale gudstjenesteordninger 
våren 2021. 
 
Kirkeordningen § 13 og regler om formene for menighetsmøtets virksomhet inneholder 
bestemmelser som forutsetter at menighetsmøtet gjennomføres som et fysisk møte. Siden 
dette er regulert i kirkeordningen, har ikke Kirkerådet hjemmel til å treffe vedtak som åpner 
for fjernmøter i menighetsmøtet. Kirkerådet vurderer det som viktig at menighetsmøtene får 
anledning til å bli gjennomført, selv der det ikke vil være mulig å gjennomføre et fysisk møte. 
I dette ekstraordinære Kirkemøtet ved skriftlig saksbehandling er det derfor foreslått å endre 
kirkeordningen § 13 for å åpne opp for fjernmøte i særlige tilfeller. 

Forslag til vedtak 
Kirkerådet anbefaler at Kirkemøtet treffer følgende vedtak: 
 

I 
 
I kirkeordning 30. mars 2019 nr. 2307 for Den norske kirke gjøres følgende endringer: 
 
§ 13 første ledd skal lyde: 
 

Menighetsmøtet består av de stemmeberettigede i soknet. Bare de som møter 
frem personlig, kan stemme. Menighetsmøtet kan i særlige tilfeller også gjennomføres 
som fjernmøte. Også biskopen, prosten og soknepresten kan ta del i møtet, men bare 
stemme om de ellers er stemmeberettiget i soknet. 

 
II 
 

Endringen trer i kraft straks. 
 

Kirkemøtets vedtak 
I 

 
I kirkeordning 30. mars 2019 nr. 2307 for Den norske kirke gjøres følgende endringer: 
 
§ 13 første ledd skal lyde: 
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Menighetsmøtet består av de stemmeberettigede i soknet. Bare de som møter 

frem personlig, kan stemme. Menighetsmøtet kan i særlige tilfeller også gjennomføres 
som fjernmøte. Også biskopen, prosten og soknepresten kan ta del i møtet, men bare 
stemme om de ellers er stemmeberettiget i soknet. 

 
II 
 

Endringen trer i kraft straks. 
 
Vedtatt med 105 mot 1 stemmer. 
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KM 03/21 Endringer i regler om formene for 
menighetsmøtets virksomhet 
 
Sammendrag 
Forutsatt at det ekstraordinære Kirkemøtet ved skriftlig saksbehandling vedtar forslaget om 
endring av kirkeordningen i sak KM 02/21, vil det også være behov for å fastsette noen 
nærmere endringer i regler om formene for menighetsmøtets virksomhet. 
 
Kirkerådet foreslår å fastsette at menighetsrådet i særlige tilfeller beslutte at menighetsmøtet 
gjennomføres 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. Kirkerådet foreslår også at om menighetsmøtet gjennomføres som fjernmøte, kan 
møtet kunngjøres på menighetens nettsider i stedet for i kirken, slik det normalt skal. 
 
Endringene fra de gjeldende reglene er markert i kursiv. På grunn av behandlingsformen med 
skriftlige saksbehandlingen er det kun mulig å stemme for eller imot forslaget. 

Forslag til vedtak 
Kirkerådet anbefaler at Kirkemøtet treffer følgende vedtak: 
 

I 
 
I regler 15. november 1996 nr. 1453 om formene for menighetsmøtets virksomhet gjøres 
følgende endringer: 
 
 

§ 1 skal lyde: 
 

Menighetsmøtet innkalles av menighetsrådet med minst 14 dagers varsel. 
Møtet skal kunngjøres offentlig i kirken og i lokalavis eller menighetsbladet og for 
øvrig på den måten som menighetsrådet bestemmer. Ved fjernmøte kan møtet 
kunngjøres på menighetens nettsider i stedet for i kirken. Kunngjøringen skal 
inneholde tid og sted for møtet og oversikt over hvilke saker som skal behandles. 

Møtet holdes i kirken eller i annet høvelig lokale. Møtet kan også avholdes som 
fjernmøte, jf. § 5 første ledd. 

 
§ 5 skal lyde: 

 
Menighetsmøtet treffer sine vedtak i møte med alminnelig flertall. 

Menighetsrådet kan i særlige tilfeller beslutte at menighetsmøtet gjennomføres 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. I tilfelle av stemmelikhet er møtelederens stemme utslagsgivende. 

Menighetsrådet kan beslutte at en sak skal tas opp til skriftlig votering. Dersom 
menighetsrådet ikke har vedtatt skriftlig votering, kan menighetsmøtet selv vedta det 
med alminnelig flertall. 

 
II 
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Endringene trer i kraft straks. 
 

Kirkemøtets vedtak 
I 

 
I regler 15. november 1996 nr. 1453 om formene for menighetsmøtets virksomhet gjøres 
følgende endringer: 
 
 

§ 1 skal lyde: 
 

Menighetsmøtet innkalles av menighetsrådet med minst 14 dagers varsel. 
Møtet skal kunngjøres offentlig i kirken og i lokalavis eller menighetsbladet og for 
øvrig på den måten som menighetsrådet bestemmer. Ved fjernmøte kan møtet 
kunngjøres på menighetens nettsider i stedet for i kirken. Kunngjøringen skal 
inneholde tid og sted for møtet og oversikt over hvilke saker som skal behandles. 

Møtet holdes i kirken eller i annet høvelig lokale. Møtet kan også avholdes som 
fjernmøte, jf. § 5 første ledd. 

 
§ 5 skal lyde: 

 
Menighetsmøtet treffer sine vedtak i møte med alminnelig flertall. 

Menighetsrådet kan i særlige tilfeller beslutte at menighetsmøtet gjennomføres 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. I tilfelle av stemmelikhet er møtelederens stemme utslagsgivende. 

Menighetsrådet kan beslutte at en sak skal tas opp til skriftlig votering. Dersom 
menighetsrådet ikke har vedtatt skriftlig votering, kan menighetsmøtet selv vedta det 
med alminnelig flertall. 

 
II 
 

Endringene trer i kraft straks. 
 
Vedtatt med 105 mot 1 stemmer. 
 
 
 

  



 
 

 

Deltakere på skriftlig ekstraordinært kirkemøte 
2021 
 
Kun medlemmer som avga stemme i den skriftlige avstemningen er ført opp som deltaker på 
møtet. 
 

Almås Kristine Lund  
Alstad Gunhild Tomter  
Bakken Brooke  
Berg Karin-Elin 
Bergslid Martha Garborg 
Birkedal Erling 
Bjåstad Magne 
Bjørtomt-Haug Thomas 
Bohmann Odin Adelsten Aunan 
Braathen Hanne Marit  
Christiansen Tore 
Damman Terje 
Dekko Inga Stoveland  
Dørum Odd Einar  
Døsvik Alex Ramstad 
Egebakken Therese 
Eide Marius Berge 
Eira Sara Ellen Anne 
Endal Gunstein  
Eriksen Helene Lunder 
Espeland Gyrid 
Fiske Solveig 
Fjose Turid  
Flæten Ole Jacob 
Furuseth Kjersti Ngozi 
Fylling Astrid  
Gjeset  Agnes Sofie Engen 
Gjone Anne Helen Mangelrød  
Grahl-Jacobsen Lill Tone  
Grevstad Ole Martin 
Gulbrandsen John Henrik  
Håland Turid Torland 
Hartberg Dag Ketil 
Hedberg Jo  
Hegstad Harald  
Hellerdal Helene Breivik 
Hersvik Magne 
Heskestad Liv Heidrun Skar 
Hilleren Per  
Hummelvoll Linn Strømme   

Huseby Finn Ragnvald  
Ims Marta Kristine 
Jakobsen Hanne 
Jepsen Ragnhild 
Johansen Siri Broch  
Johansen Hugo 
Juritzen Arve Otter  
Jusnes Ann-Helen Fjeldstad 
Kasbo Ann-Kathrin Fjøren  
Kirkebø Karl Johan  
Knutsen Tove Karoline  
Kopperstad Rikke Elisabeth Grevstad 
Lalim Marta Bjørnøy 
Landmark Kjersti Jåvold 
Lillebø Anne Anita  
Michelet Tanja Van der Lippe 
Midttømme Ingeborg  
Mikkelsen Arild  
Milje Dag Tormod 
Mollan Grete Bækken  
Moltubak Arne 
Myklebust Olav 
Myrseth Jan Otto  
Norbye Gaute  
Nordhaug Halvor  
Nordkvelde Heidi  
Norheim Kjersti Gautestad 
Nyhus Inger Margrethe Kragh  
Nyjordet Tanja Fatima 
Olsen Ingrid  
Pedersen Per Gunnar 
Raaum Kristin Gunleiksrud  
Rabbevåg Frode  
Reinertsen Stein 
Repstad Sidsel  
Rønneberg Olav  
Rønning Trond  
Sabbasen Elin  
Sandaker-
Nielsen Gard Realf Haugerud 



 
 

 

Seem Erik 
Seland Thor Magne 
Skjelbred Brit  
Skjerdal Kathrine Tallaksen 
Skog Kari Helene  
Skorpen Per Kristian  
Solstrøm Kurt  
Sommerfelt Ingvild 
Sørvik Ann-Kristin 
Steffensen Rolf  
Sydbøge Lisbeth  
Tettli Monika  
Tinglum Thomas 
Tveit Olav Fykse 
Ulveseth Ingvill Anette  
Utgård Therese Kristin 
Varhaug Håkon Kolstad 
Veiteberg Kari  
Vistekleiven Iselin  
Westermoen Markus 
Øiestad Vemund Atle 
Østensen Kai Steffen 
Øygard Olav  
Ådna Jostein 
Ådnøy Anne Lise 
Åhren Bjørn Thomas  
Aas Inger Johanne 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


