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Høringssvar fra Borg biskop - Kirkerådets sammensetning 

1.Har høringsinstansen synspunkter knyttet til leder av Kirkerådet? 

Borg biskop mener at man bør gjeninnføre ordningen fra før 2010, som gir mulighet for at 

Kirkerådets leder kan velges på fritt grunnlag. 

2. Har høringsinstansen synspunkter på spørsmålet om hvert bispedømme bør være 

representert i Kirkerådet? 

Borg biskop mener at det ikke er nødvendig at hvert bispedømme er representert i 

Kirkerådet, men det er viktig at geografi er et vesentlig kriterium ved sammensetningen.  

3. Har høringsinstansen synspunkter på spørsmålet om Kirkerådets medlemmer må 

være medlem av Kirkemøtet?  

Borg biskop mener det er tilstrekkelig at et flertall av medlemmene i Kirkerådet er medlem av 

Kirkemøtet. Det bør vurderes om medlemmer av Kirkemøtet som velges til Kirkerådet bør tre 

ut av Kirkemøtet i valgperioden. 

4. Har høringsinstansene synspunkter på antall prester i Kirkerådet? 

Borg biskop mener at Bispemøtets arbeidsutvalg, som består av tre biskoper, bør være 

medlem i Kirkerådet. De representerer både de vigslede tjenester og helthetlig ledelse. Det 

er ikke naturlig at lokale prester har representasjon i Kirkerådet, deres deltagelse i kirkelig 

råd utfoldes på soknenivå, bispedømmenivå og i Kirkemøtet. Derimot er det nødvendig at 

ledelsen av prestetjenesten og de som har fått ansvar for lære og enhet utgjør en vesentlig 

del av Kirkerådet.  

5. Har høringsinstansene synspunkter på at antallet lek kirkelig tilsatt i Kirkerådet?   

Ansattes deltagelse i beslutningsprosessen bør sikres større representativitet og bredde ved 

en prosessorientert saksbehandling der fagorganisasjonene er viktigste aktør. Heller ikke lek 

ansatte bør derfor sitte i Kirkerådet. 

Et alternativ kan være at to ledere for fagorganisasjonene som representerer ulike 

yrkesgrupper gis tale- og forslagsrett på linje med leder i Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 

og Ufung.  
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6. Har høringsinstansene synspunkter på lederne i Mellomkirkelig råds og Samisk 

kirkeråds deltakelse eller medlemskap i Kirkerådet? 

Borg biskop mener at dagens ordning, der lederne i Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd 

møter i Kirkerådet med tale- og forslagsrett, bør videreføres inntil videre.  

7. Har høringsinstansene synspunkter på hvordan ungdomsrepresentasjonen i 

Kirkerådet kan ivaretas? 

Borg biskop mener at alder må være et av kriteriene ved valg til Kirkerådet. I tillegg bør leder 

av Ufung få samme rettigheter som leder i Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd.  

8. Har høringsinstansen synspunkter på antall varamedlemmer i Kirkerådet? 

Borg biskop mener at det ikke er nødvendig med personlig varamedlemmer til Kirkerådet. 

9. På bakgrunn av høringsinstansens vurderinger til spørsmålene ovenfor: Hvordan 

ønsker høringsinstansen oppsummerende at Kirkerådet skal sammensettes? 

I dag består Kirkerådet av 15 medlemmer, samt lederne av Mellomkirkelig råd og Samisk 

kirkeråd med tale- og forslagsrett. 

Borg biskop mener at Kirkerådet bør reduseres til 11 medlemmer, etter følgende kriterier:   

Lederen kan velges enten blant medlemmene i Kirkemøtet, eller på fritt grunnlag. 

 

7 leke medlemmer velges av Kirkemøtet. Minst fire av dem bør være medlem av 

bispedømmeråd, men det kan også velges personer som representerer nødvendig 

kompetanse, f.eks. organisasjon, samfunnskunnskap, forvaltning, jus, økonomi. Geografi, 

kjønn og alder er nødvendige kriterier. Disse 7 medlemmene velges under ett, for å sikre en 

best mulig sammensetning.  

3 biskoper valgt av Bispemøtet, vanligvis Bispemøtets AU. 

Det kan vurderes om lederne for fagorganisasjonene som representerer ulike yrkesgrupper 

gis tale- og forslagsrett på linje med leder i Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd og Ufung. 

Ordinerte prester bør ikke kunne velges inn på lek kvote. 

De valgte lederne for Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd og Ufung møter i Kirkerådet med 

tale- og forslagsrett. 

Navnet på Kirkerådets administrasjon bør enders til «Kirkerådets sekretariat» for å gjøre et 

klart skille mellom det valgte Kirkerådet og administrasjonen. 

 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Atle Sommerfeldt  
biskop Endre Fyllingsnes 
 seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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