
KIRKEMØTET 2009 
Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak 

 

KM 6/09 Regler for valg av Kirkeråd 

 

Komiteens merknader 
Komiteen legger saksorienteringen til grunn og vil i tillegg bemerke følgende: 
Forslag til regler for valg av Kirkerådet, som her er til behandling i Kirkemøtet, innebærer at 
valg av Kirkerådet i mindre grad enn tidligere vil bære preg av oppnevning. Dette er i tråd 
med komitémerknad fra behandling av KM-sak 11/08; ”Det foreslås at valgordningen 
gjennomgås før valget 2011 med sikte på at valg av Kirkerådet kan framstå som et mer reelt 
valg.” 
 

 
De nye reglene for valg av Bispedømmeråd/Kirkemøte forutsetter at leder av Kirkerådet fra 
og med valget i 2010 skal skje blant Kirkemøtets valgte medlemmer.  
 

Komiteen har valgt å beholde ordningen at leder av Kirkerådet kan velges fra alle tre 
kategorier; geistlige leke kirkelige tilsatte eller leke. Komiteen har vært opptatt av at 
Kirkemøtet bør kunne velge den leder av Kirkerådet som møtet ønsker. 
 

I dette forslaget organiseres valget i inntil 5 valgomganger. De ulike kategorier medlemmer 
velges i egne valgomganger. I løpet av et Kirkemøte med 5 dagers varighet vil det etter 
komiteens oppfatning ikke by på vesentlige praktiske problemer å gjennomføre flere 
valgrunder enn i dag ved valg av Kirkerådet.  
 

Antallet som velges i de ulike valgomgangene 2-5, må justeres i henhold til hvilken kategori 
leder er valgt fra.   
 

De ulike valgomgangene blir etter det nye forslaget slik: 
 

1. Leder velges. Alle valgte medlemmer av Kirkemøtet er valgbare. Leder kan velges fra 
hvilket som helst bispedømme. De lederkandidater som ikke blir valgt, kan foreslås 
som kandidater til en av de neste valgomgangene. 

 

2. Deretter velges én kirkelig tilsatt. Alle leke kirkelig tilsatte i Kirkemøtet kan velges. 
Lek kirkelig tilsatt kan velges fra hvilket som helst bispedømme. Hvis leder er lek 
kirkelig tilsatt, finner ikke denne valgrunden sted.  

 

3. Det velges 4 prester. Disse velges blant de 11 prestene som er medlem av Kirkemøtet. 
Hvis leder er prest, velges 3 prester.  

 

Etter denne valgrunden vil det være valgt 6 medlemmer hvis leder er lek. Hvis leder er 
prest eller lek kirkelig tilsatt, vil det være valgt 5 medlemmer. Disse vil kunne 
representere fra 4 til 6 bispedømmeråd.  
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4. Det velges leke medlemmer fra de bispedømmene som til nå ikke er representert i 
Kirkerådet etter de tre første valgomgangene. Dette vil være fra 5 til 7 bispedømmeråd 
avhengig av utfallet i de første rundene.   

 

Etter denne valgrunden vil det være valgt fra 11 til 13 medlemmer av Kirkerådet. Alle 11 
bispedømmeråd vil være representert.  
 

5. De resterende 1-3 leke medlemmene velges blant de gjenværende kandidater fra 
bispedømmerådene.  

 

Komiteen ser det som naturlig at det nye Kirkerådet tiltrer umiddelbart etter gjennomført valg 
og har derfor foreslått dette som en ny regel i forslaget. 
 

Til videre overveielse 
Komiteen ser at gjeldende regelverk for valg av Kirkerådet fremdeles er komplisert og det er 
mange hensyn som skal ivaretas. Komiteen ser at det i framtiden kan være behov for å foreta 
andre endringer i valgreglene og vil peke på følgende momenter som bør overveies nærmere: 
 
- Hvilke kategorier skal være representert i Kirkerådet og hvilket antall fra hver kategori? 
- Hvorvidt Kirkerådets leder og medlemmer må være delegater til Kirkemøtet 
- Kirkerådets størrelse 
- Varaordninger 
- Evaluering  
- Fremgangsmåte ved valg av nominasjonskomité 
 

Kirkemøtets vedtak 
 
I 
Kirkemøtet går inn for at valg av Kirkerådet skal foregå i inntil 5 valgrunder, der de ulike 
kategorier medlemmer velges i egne valgomganger etter følgende ordning: 
 
1. Leder av Kirkerådet 
2. Lek kirkelig tilsatt  
3. Geistlige medlemmer  
4. Leke medlemmer fra bispedømmeråd som ikke er representert i de foregående 

valgomganger 
5. De resterende leke medlemmer velges blant alle bispedømmerådene 
 
 
II 
Kirkemøtet fastsetter med hjemmel i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke § 25 siste 
ledd følgende endringer i ”Regler for valg av Kirkeråd” og i ”Særskilte regler for valg av 
Kirkeråd som følge av valgordningsforsøkene i 2009” for valget i 2010 
(endringer er satt i kursiv): 
 
§ 1-2 skal lyde: 
Kirkerådet velges for en periode på to år, og trer i funksjon umiddelbart etter Kirkemøtet 
2010. 
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§ 3-1 skal lyde: 
Nominasjonskomiteen foreslår kandidater til leder av Kirkerådet, blant Kirkemøtets valgte 
medlemmer. 
 
§ 3-2 skal lyde: 
Bispedømmerådene kan komme med forslag på lederkandidater overfor 
nominasjonskomiteen. 
 
§ 3-3 skal lyde: 
Det kan fremmes forslag til kandidater under Kirkemøtet 
 
Nominasjon av kandidater fra bispedømmerådene 
 
§ 3-5 skal lyde: 
Nominasjonskomiteen fremlegger på grunnlag av bispedømmerådenes prioriteringer forslag 
på 3 kandidater fra hvert bispedømmeråd. Listen skal inneholde 21 leke kandidater, 3 
kandidater som er lek kirkelig tilsatt og 9 prester. 
 
§ 3-6 skal lyde: 
Det kan fremmes forslag til kandidater under Kirkemøtet. 
 
§ 4-1 skal lyde: 
Nominasjonskomiteen setter opp en kandidatliste med: 
a) forslag til kandidater til leder av Kirkerådet, i alfabetisk rekkefølge.  
b) forslag til 3 leke kirkelige tilsatte, i alfabetisk rekkefølge. 
c) forslag til 9 prester, i alfabetisk rekkefølge. 
d) forslag til 21 leke kandidater, ordnet bispedømmevis og i alfabetisk rekkefølge. 
 
Kandidater foreslått etter §§ 3-3 og 3-6 tilføyes i kandidatlisten i sin kategori. 
 
Kandidatene føres opp på listen med angivelse av fullstendig navn, adresse, stilling, alder, 
bispedømme, og relevante opplysninger om kandidatene. 
 
§ 5-2 skal lyde: 
Stemmegivningen er hemmelig og skjer skriftlig i inntil fem omganger.                                                             
 
§ 5-3 skal lyde: 
Kirkemøtet velger først leder av Kirkerådet blant Kirkemøtets valgte medlemmer ved særskilt 
avstemning. Hvis ingen ved første stemmegivning får flertall av de stemmer som er avgitt, 
holdes ny stemmegivning. Ved denne skal det bare stemmes på de to som ved første 
stemmegivning har fått flest stemmer. Ved stemmelikhet treffes avgjørelsen ved loddtrekning.  
 
§ 5-4 skal lyde: 
Lederen velges for perioden frem til og med Kirkemøtet 2012. Kirkerådet velger selv 
nestleder for samme periode.   
 
Valg av representanter fra bispedømmerådene på henholdsvis lek kirkelig tilsatt, prester og 
leke medlemmer 
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§ 5-5 skal lyde: 
Deretter velges representant fra de leke kirkelige tilsatte, dersom leder ikke er lek kirkelig 
tilsatt. 
 
Etter at resultatet av ovenstående valg foreligger, velges 4 prester. Hvis leder er prest, velges 
3 prester. 
 
Deretter velges leke medlemmer fra de bispedømmeråd som ikke er representert etter de 
tidligere valgomgangene.  
 
Til sist velges den eller de resterende leke medlemmer blant de gjenværende leke kandidatene. 
 
Kirkemøtets medlemmer skal avgi det antall stemmer i de ulike valgomgangene som tilsvarer 
det antall medlemmer som skal velges. 
 
§ 5-7 skal lyde: 
Varamedlem for lek representant fra et bispedømme er den leke kandidaten fra vedkommende 
bispedømme som har fått nest flest stemmer under valget i Kirkemøtet. Hvis det ikke er avgitt 
stemmer på annen kandidat eller hvis det ikke er annen kandidat, utpeker vedkommende 
bispedømmeråd vararepresentanten. 
 
§ 6-3 skal lyde: 
Kirkerådet avgjør i tvilstilfelle om en person er valgbar eller om en kandidat må tre ut av 
rådet, jf § 6-2. 
 
§ 7-1 skal lyde: 
Reglene trer i kraft fra 19. november 2009. 
 
 
 
 
 
Enstemmig vedtatt. 77 stemmeberettigede.  
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