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Forskrifter om endringer i regler for valg av 
Kirkerådet (varamedlemmer for prester) 
  

 

Sammendrag 
 
Kirkemøtet 2019 ønsket å endre ordningen med at det skal være personlige 
varamedlemmer for prestene til at det skal velges varamedlemmer i nummerert 
rekkefølge. Kirkeloven § 25 fastsetter imidlertid at det skal være personlige 
varamedlemmer for medlemmene av Kirkerådet. Kirkemøtet vedtok derfor i sak  
KM 7/19 at det skal være personlige varamedlemmer for medlemmene av Kirkerådet 
i denne omgangen, men at dette endres til at det skal velges varamedlemmer i 
nummerert rekkefølge fra kirkeloven oppheves.  
 
Valget av Kirkerådet i 2020 må følge de gjeldende reglene med personlige 
varamedlemmer. Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å fastsette en 
overgangsbestemmelse som slår fast at de fire prestene som velges som personlige 
varamedlemmer, omgjøres til varamedlemmer i nummerert rekkefølge ut fra deres 
stemmetall ved valget under Kirkemøtet, fra det tidspunktet kirkeloven oppheves og 
regelendringen trer i kraft. 
 
I tillegg er det behov for å presisere hvilke medlemmer de personlige 
varamedlemmene skal være personlige varamedlemmer for. Dette fremgår ikke i dag 
av reglene. 
 

Forslag til vedtak 
 

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å fatte følgende vedtak 
 
1. Kirkemøtet fastsetter følgende forskrift om endringer i regler for valg av 
Kirkerådet: 
 

I 
 

I regler 1. april 2019 nr. 455 gjøres følgende endringer: 



  

2 
 

 
§ 3-4 nytt femte punktum skal lyde: 
 
Varamedlemmet for prestene som får flest stemmer blir personlig 
varamedlem for presten som fikk flest stemmer etter § 3-3, 
varamedlemmet som får nest flest stemmer blir personlig varamedlem 
for presten som fikk nest flest stemmer osv. Stemmelikhet avgjøres ved 
loddtrekning. 

 
II 

 
Endringen trer i kraft straks. 

 
2. Kirkemøtet fastsetter følgende forskrift om endringer i regler for valg av 
Kirkerådet: 
 

I 
 

I regler 1. april 2019 nr. 455 gjøres følgende endringer: 
 
 § 3-4 femte punktum oppheves. 
 

Overskriften til § 4-4 skal lyde: 
Ikrafttredelse. Overgangsbestemmelser. 

 
 § 4-4 nytt annet ledd skal lyde: 
 

Fra det tidspunkt forskrift 1. april 2019 om endring i forskrift 1. april 
2019 nr. 455 om regler for valg av Kirkerådet trer i kraft, omgjøres de 
fire personlige varamedlemmene for prestene valgt av Kirkemøtet 
2020 til varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Omgjøringen 
baseres på antall mottatte stemmer ved valget under Kirkemøtet 
2020. Den som fikk flest stemmer, kåres til 1. varamedlem, den som 
fikk nest flest stemmer, kåres til 2. varamedlem osv. Stemmelikhet 
avgjøres ved loddtrekning.  

 
II 
 

Under forutsetning av at kirkeloven oppheves i tråd med forslaget til ny 
trossamfunnslov, trer endringen i kraft fra det tidspunkt kirkeloven oppheves. 

 
 

Saksorientering 
 

Kirkemøtet 2019 ønsket å endre ordningen med at det skal være personlige 
varamedlemmer for prestene til at det skal velges varamedlemmer i nummerert 
rekkefølge. Kirkeloven § 25 fastsetter imidlertid at det skal være personlige 
varamedlemmer for medlemmene av Kirkerådet. Kirkemøtet vedtok derfor i sak KM 
7/19 at det skal være personlige varamedlemmer for medlemmene av Kirkerådet i 
denne omgangen, men at dette endres til at det skal velges varamedlemmer i 
nummerert rekkefølge fra kirkeloven oppheves. Sistnevnte utgjør forskrift 1. april 
2019 om endring i forskrift 1. april 2019 nr. 455 om regler for valg av Kirkerådet og 
vil bli kunngjort i Lovdata når den nye trossamfunnsloven blir vedtatt i Stortinget. 
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Kirkeloven vil oppheves og de nye reglene vil tre i kraft på et tidspunkt etter valget i 
Kirkemøtet i 2020. Ved valget i Kirkemøtet 2020 skal det derfor velges fire 
personlige varamedlemmer for de fire prestene som velges inn i Kirkerådet for 
fireårsperioden 2020–2024.  
 
Det er et spørsmål om hva slags konsekvens regelendringen vil få for de allerede 
innvalgte varamedlemmene som er valgt som personlige varamedlemmer for en 
fireårsperiode. Utgangspunktet er at hvis det ikke fastsettes nærmere 
overgangsbestemmelser eller gjennomføres noe nytt valg etter at regelendringen trer 
i kraft, fortsetter de allerede innvalgte varamedlemmene som personlige 
varamedlemmer ut valgperioden. 
 
Alternativet til dette er å fastsette en overgangsbestemmelse i regler for valg av 
Kirkerådet som gjør det klart at de valgte personlige varamedlemmene omgjøres til 
varamedlemmer i nummerert rekkefølge ut fra det antall stemmer de mottok ved 
valget i Kirkemøtet 2020. Siden det var et klart ønske på Kirkemøtet 2019 om å gå 
over til en ordning med varamedlemmer i nummerert rekkefølge, anbefaler 
Kirkerådet at Kirkemøtet fastsetter en overgangsbestemmelse hvor de fire som er 
valgt som personlige varamedlemmer, omgjøres til varamedlemmer i nummerert 
rekkefølge ut fra det stemmetallet de hadde på Kirkemøtet 2020. Den som fikk flest 
stemmer, kåres til 1. varamedlem, den som fikk nest flest stemmer, kåres til 2. 
varamedlem osv. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. 
 
I tillegg er det behov for å presisere hvilke medlemmer de personlige 
varamedlemmene skal være personlige varamedlemmer for, frem til ordningen med 
varamedlemmer i nummerert rekkefølge trer i kraft. Denne problemstillingen ble 
ikke tematisert i utarbeidelsen av reglene, høringsrunden eller Kirkemøtet, men ved 
forberedelsen av valget av Kirkerådet i 2020 har en sett behov for å klargjøre dette. 
Tidligere var det prestens varamedlem i bispedømmerådet som ble varamedlem for 
presten i Kirkerådet, noe den nye ordningen har tatt sikte på å unngå. Det foreslås at 
det varamedlemmet som fikk flest stemmer i valgomgangen med valg av 
varamedlemmer, blir personlig varamedlem for det faste medlemmet som fikk flest 
stemmer etter § 3-3 og tilsvarende at det varamedlemmet som fikk nest flest 
stemmer, blir personlig varamedlem for det faste medlemmet som fikk nest flest 
stemmer osv. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. Når det vises til § 3-3 er det 
snakk om det medlemmet som fikk flest stemmer totalt, enten dette var i 
valgomgangen etter første ledd eller valgomgangen etter annet ledd. 
 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
 
Forslaget medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser. 
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