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Komiteen gir i hovedsak sin tilslutning til saksorienteringen og vil i tillegg bemerke
følgende:
På bakgrunn av de erfaringer som ble gjort ved valg av Kirkeråd på Kirkemøtet 2010,
samt de innspill som er mottatt i etterkant, foreslås det nå en valgordning med
tre valgomganger. Hensikten er å stille Kirkemøtet friere, ved at medlemmer fra de tre
ulike kategoriene velges samlet i to valgomganger, etter at ledervalget er avgjort.
Komiteen fremmer forslag om at valg av lek kirkelig tilsatt kun kan gjøres i siste
valgomgang såfremt ikke lek kirkelig tilsatt blir valgt som leder i første valgomgang.
Begrunnelsen for dette er å sikre størst mulig reelt valg mellom de tre lek kirkelig
tilsatte, ved at valget foretas i én og samme valgomgang. Valgomgang to blir med dette
også noe enklere å gjennomføre når det blir to kategorier å velge blant og ikke tre.
Komiteen fremmer også en mindre endring i regler for vararepresentant til leke
medlemmer av Kirkerådet. For de tilfeller et bispedømme er representert med flere leke
medlemmer, innføres en prioritering mellom vararepresentantene. Med dette oppnås
større kontinuitet i bruk av vararepresentanter.
For lek kirkelig tilsatt fremmes forslag om en varaordning hvor den med nest flest
stemmer fra valget i Kirkemøtet blir vararepresentant. Dette skjer for å sikre at flest
mulig av varamedlemmene er faste representanter i Kirkemøtet.
Komiteen ser at gjeldende regelverk for valg av Kirkeråd fremdeles er komplisert,
hovedsakelig fordi det er mange hensyn som skal ivaretas. I arbeidet med en fremtidig
kirkeordning mener komiteen at det må foretas en grundig vurdering av Kirkerådets
sammensetning og valgordning.

Kirkemøtets vedtak
Kirkemøtet vedtar at valg av Kirkeråd skal foregå i tre valgomganger, der første
valgomgang er valg av leder. De to øvrige valgomganger vil omfatte alle øvrige
kandidater. I andre valgomgang velges 10 medlemmer, ett fra hver av de
bispedømmerådene som leder ikke blir valgt fra blant leke og geistlige. I tredje
valgomgang skal det velges tre medlemmer, hvorav én lek kirkelig tilsatt dersom ikke
denne er valgt som leder. Disse kan velges fra samtlige bispedømmeråd, men fra de
kategorier som enda ikke er fylt opp.
Bestemmelsene i regler for valg av Kirkeråd, §§ 1-1, 3-5, 3-6, 4-1, 5-2, 5-3, 5-5, 5-6, 57, 5-8 og 7-1 endres i samsvar med dette.
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:
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Regler for valg av Kirkeråd
§ 1-1 Siste ledd i første punktum endres.
Følgende leddsetning i første punktum: ”alle med personlige varamedlemmer.”
endres til ”alle med varamedlemmer.”
Nåværende § 3-5 oppheves.
Nåværende § 3-6 blir ny § 3-5
§ 4-1 skal lyde:
Nominasjonskomiteen fremlegger på grunnlag av bispedømmerådenes
prioriteringer 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 8 prester, i alfabetisk rekkefølge.
d) forslag til 22 leke kandidater, 2 fra hvert bispedømmeråd, ordnet
bispedømmevis og i alfabetisk rekkefølge.
Kandidatene føres opp på listen med angivelse av fullstendig navn, stilling,
menighet, alder, bispedømme og relevante opplysninger om kandidatene.

§ 5-1 skal lyde:
Valgkomiteen leder valget og forestår valgoppgjøret.
Kandidater foreslått etter §§ 3-3 og 3-5 føres opp på kandidatlisten. Deretter
sørger valgkomiteen for stemmesedler til den enkelte valgomgang.
§ 5-2 skal lyde:
Stemmegivningen er hemmelig og skjer skriftlig i tre omganger.
§ 5-3 siste punktum utgår
Overskriften før § 5-5 skal lyde: Valg av øvrige medlemmer fra bispedømmerådene.
§ 5-5 skal lyde:
Deretter velges 10 medlemmer, ett fra hver av de bispedømmerådene som leder
ikke ble valgt fra og innen kategoriene lek og geistlig. Det skal avgis stemme på
kun én kandidat fra hver av de 10 bispedømmerådene. Det kan ikke avgis stemmer
på flere kandidater fra en kategori enn det antall medlemmer som gjenstår å velge
fra den aktuelle kategorien.
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De er valgt som har fått flest stemmer, begrenset til én fra hvert bispedømmeråd.
Dette innebærer at de øvrige kandidater fra et bispedømmeråd strykes når en blir
valgt inn fra dette bispedømmerådet. På samme måte strykes de resterende
kandidatene fra en kategori, når denne kategorien er fylt opp.
Etter at resultatet av ovenstående valg foreligger, foretas valg av de resterende tre
medlemmer, hvorav én lek kirkelig tilsatt dersom denne ikke er valgt som leder.
Disse kan velges fra samtlige bispedømmer. De er valgt som har fått flest stemmer,
inntil den enkelte kategori er fylt opp.

§ 5-6 annet punktum skal lyde:
Stemmesedler som er feil utfylt skal forkastes.

§ 5-7 nytt tredje og fjerde punktum skal lyde:
Det skal utpekes like mange vararepresentanter som det antall leke medlemmer
som er valgt fra bispedømmerådet. Hvis det er flere leke medlemmer fra samme
bispedømme, rangeres vararepresentantene fra dette bispedømmet i rekkefølge.
§ 5-8 skal lyde:
Varamedlem for lek kirkelig tilsatt er den som har fått nest flest stemmer under
valget i Kirkemøtet. I det tilfelle lek kirkelig tilsatt blir valgt til leder av Kirkerådet
og er eneste representant fra sitt bispedømme, utpeker vedkommende
bispedømmeråd vararepresentanten.
§ 7-1 skal lyde:
Reglene trer i kraft straks.
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