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Høringssvar fra Borg bispedømmeråd - Kirkerådets
sammensetning
Borg bispedømmeråd behandlet i sitt møte 14.desember 2017 høringen om Kirkerådets
sammensetning. Bispedømmerådet har i epost til Kirkerådets administrasjon av 10.oktober
2017 vært kritiske til den korte svarfristen som ble gitt til høringen. Det vanskeliggjør en
forsvarlig politisk behandling av saken. Borg bispedømmeråd ber derfor Kirkerådet om i
fremtidige høringer å legge forsvarlige tidsfrister til grunn.
1.Har høringsinstansen synspunkter knyttet til leder av Kirkerådet?
Borg bispedømmeråd støtter at dagens ordning i hovedsak blir videreført, og at Kirkerådets
leder velges blant Kirkemøtets delegater. Slik ordningen er i dag er alle valgte medlemmer
av Kirkemøtet valgbare til leder av Kirkerådet. Borg bispedømmeråd mener imidlertid at det i
en ny ordning bør regelfestes at det er bare de leke medlemmene, forstått som de
representanter som er valgt inn på valglistene, som er valgbare som leder av Kirkerådet.
Dette vil ivareta tradisjonen i Den norske kirke med leke medlemmer som ledere i
kirkestyret, og sikre at balansen mellom den ordinerte tjenesten og leke, valgte
rådsmedlemmer blir videreført.
2. Har høringsinstansen synspunkter på spørsmålet om hvert bispedømme bør være
representert i Kirkerådet?
Siden Kirkerådet leder kirkens arbeid på nasjonalt nivå, mener Borg bispedømmeråd det er
et viktig demokratisk prinsipp at hvert bispedømme er representert i Kirkerådet. En bred
representasjon vil også sikre Kirkerådets beslutninger legitimitet i en landsdekkende
folkekirke.
3. Har høringsinstansen synspunkter på spørsmålet om Kirkerådets medlemmer må
være medlem av Kirkemøtet?
Borg bispedømmeråd mener at det bør velges en lek medlem fra hvert bispedømmeråd til
Kirkerådet. Alle som skal velges til Kirkerådet må være valgt inn i Kirkemøtet (unntatt
preses). For å hindre at Kirkerådets medlemmer får uheldige dobbeltroller, ber
bispedømmerådet om at det blir utredet en ordning der de valgte representantene til
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Kirkerådet går ut av Kirkemøtet og suppleanter velges til disse plassene. Kirkerådets
medlemmer må i så fall beholde møte-, tale- og forslagsrett i Kirkemøtet/bispedømmerådet,
men ikke stemmerett.
4. Har høringsinstansene synspunkter på antall prester i Kirkerådet?
Slik ordningen er i dag velges det inn fire prester i Kirkerådet, i tillegg til representant for
biskopene. Borg bispedømmeråd er delt når det gjelder vurderingen av om denne ordningen
bør videreføres, eller om prestenes representasjon i Kirkerådet bør reduseres.
Det som taler for at dagens ordning videreføres er at prestene tilfører Kirkerådet viktig
teologisk kompetanse og at fire prester kan målbære ulike teologiske posisjoner. Det som
taler for at prestenes representasjon reduseres til én representant, er at dette begrenser at
en særlig yrkesgruppe blir overrepresentert. Videre er den geistlige linjen allerede tydelig
representert gjennom at en av biskopene sitter i Kirkerådet.
En mulig mellomløsning er at man reduserer antall prester til 2-3 representanter.
5. Har høringsinstansene synspunkter på at antallet lek kirkelig tilsatt i Kirkerådet?
Borg bispedømmeråd mener det bør velges én lek kirkelig tilsatt blant Kirkemøtets
medlemmer til Kirkerådet.
6. Har høringsinstansene synspunkter på lederne i Mellomkirkelig råds og Samisk
kirkeråds deltakelse eller medlemskap i Kirkerådet?
Dagens ordning, der lederne i Mellomkirkelig råd og Samisk kirkerådet møter i Kirkerådet
med tale- og forslagsrett, bør videreføres inntil videre. Dette er viktig for å sikre
samhandlingen mellom de tre sentralkirkelige råd, og gjør at lederne kan bringe inn
perspektiver fra sine ansvarsområder.
Det er imidlertid grunn til å vurdere hvordan denne ordningen skal videreføres i en ny
kirkeordning, noe som vil avhenge både av hvilke kriterier som fastsettes for
sammensetningen i Kirkerådet og hvordan de sentralkirkelige råd bli organisert. En mulighet
kan være at lederne for Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd tiltrer Kirkerådet ved aktuelle
saker, med talerett.
7. Har høringsinstansene synspunkter på hvordan ungdomsrepresentasjonen i
Kirkerådet kan ivaretas?
Borg bispedømmeråd mener at leder av Ufung inntil videre bør møte i Kirkerådet på
tilsvarende linje som de valgte lederne for Mellomkirkelig Råd og Samisk Kirkeråd.
8. Har høringsinstansen synspunkter på antall varamedlemmer i Kirkerådet?
Borg bispedømmeråd mener at det ikke bør velges varamedlemmer til representantene i
Kirkerådet. Størrelsen på Kirkerådet og den nødvendige forutsigbarheten og dynamikken i
Kirkerådets arbeid, taler for at inntreden av varamedlemmer vil virke mot sin hensikt. Hvis
medlemmer i Kirkerådet frafaller i løpet av valgperioden, kan nye medlemmer velges ved
suppleringsvalg på Kirkemøtet.
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.
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Borg bispedømmeråd mener at Kirkerådet bør bestå av 15-17 medlemmer, etter følgende
kriterier:
Lederen velges blant de leke medlemmene i Kirkemøtet.
Det velges 14-16 medlemmer fra Kirkemøtet, etter følgende fordeling: En lek representant
fra hvert bispedømmeråd, fire prester (som kan vurderes redusert til to eller tre), samt en lek
kirkelig tilsatt.
Bispemøtet velger en biskop til Kirkerådet.
Inntil videre bør lederne for Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd og Ufung også møte i
Kirkerådet med tale- og forslagsrett.
Det er viktig at det legges vekt på å sikre en bredde når det gjelder kompetanse, alder og
kjønn.
Navnet på Kirkerådets administrasjon bør endres til «Kirkerådets sekretariat» for å gjøre et
klart skille mellom det valgte Kirkerådet og administrasjonen.

Med vennlig hilsen
Per Johan Bjerkeli e.f.
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