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DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 

KR 10/16 
Oslo,  29. januar 2016 

  
Referanser:  KM 11/08, 06/09, 11/10, 11/11, 04/14 og 10/15 – KR 79/11  

 

Saksdokumenter: 

KR 10.1/16 Regler for valg av Kirkeråd – sammenligning  

KR 10.2/16 Regler for valg av Kirkeråd – se KR 07.1/16 

 
 

Forskrift om endring av regler av 14. november 

1997 nr. 4862 for valg av Kirkeråd (KR-sak) 

 

Sammendrag 
 

Kirkemøtet har ved flere anledninger behandlet ulike endringer i regler for valg av Kirkeråd, 

både i 2008, 2009, 2010, 2011, 2014 og 2015. Videre foretok Kirkerådet mindre endringer i 

reglene i 2011. Kirkerådet er etter forvaltningsloven § 38 forpliktet til å kunngjøre forskrifter i 

Norsk Lovtidend (Lovdata). Av ulike grunner er ikke alle endringene kunngjort på riktig 

måte. Kirkerådet har hjemmel til å foreta mindre endringer i reglene, og det foreslås derfor at 

Kirkerådet fatter et vedtak som er likelydende med Kirkemøtets tidligere vedtak. Det vil bidra 

til en opprydding i forskriften som ligger på Lovdata.no og sikre at den blir riktig før valget 

av Kirkeråd finner sted på Kirkemøtet 2016. Det foreslås samtidig at enkelte mindre språklige 

endringer som var opp tiltenkt behandlet på Kirkemøtet i 2016, behandles i nærværende sak. 

 

 

Forslag til vedtak 
 

Kirkerådet vedtar med hjemmel i regler for valg av Kirkeråd § 7-2 følgende forskrift om 

endring av regler av 14. november 1997 nr. 4862 for valg av Kirkeråd: 

 

 § 1-1 skal lyde: 

 

Kirkemøtet velger på sitt første møte i bispedømmerådenes valgperiode et 

Kirkeråd bestående av ti leke medlemmer, hvorav en er kirkelig tilsatt, og fire prester, 

alle med personlige varamedlemmer. Alle bispedømmeråd skal være representert i 

rådet. Ved siden av de foran nevnte medlemmer skal rådet ha som medlem en biskop 

med varamedlem valgt av Bispemøtet.  

 

 § 1-2 skal lyde: 

 

Kirkerådet velges for en periode på fire år, og trer i funksjon umiddelbart etter 

Kirkemøtet hvor valget har funnet sted. 
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 § 2-1 skal lyde: 

 

Kirkemøtet forut for det Kirkemøtet som skal velge Kirkeråd, velger en 

nominasjonskomité bestående av fem personer, hvorav tre leke medlemmer, en 

kirkelig tilsatt og en prest. En av disse skal være under 30 år. 

 

 § 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. 

 

 § 3-4 skal lyde: 

 

Nominasjonskomiteen ber bispedømmerådene foreslå fire av sine leke 

medlemmer som kandidater i prioritert rekkefølge, blant disse den leke kirkelig tilsatte 

på ønsket plass. Alle prester i Kirkemøtet er å anse som kandidater til Kirkerådet. Fra 

bispedømmene i Nidaros, Sør-Hålogaland og Nord-Hålogaland bør minst en av de 

foreslåtte kandidatene være same. 

 

 § 3-5 skal lyde: 

 

  Det kan fremmes forslag til kandidater under Kirkemøtet. 

 

 Overskriften over § 3-6 oppheves. 

 

 §§ 3-6, 3-7 og 3-8 oppheves. 

 

 § 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 tre leke kirkelige tilsatte, i alfabetisk rekkefølge.  

c) de elleve prestene, ordnet bispedømmevis. 

d) forslag til tjueto leke kandidater, to fra hvert bispedømmeråd, ordnet 

bispedømmevis og i alfabetisk rekkefølge.  
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Kandidatene føres opp på listen med angivelse av fullstendig navn, stilling, 

menighet, alder, bispedømme og relevante opplysninger om kandidatene. 

 

 § 4-2 skal lyde: 

 

Nominasjonskomiteen skal tilstrebe at begge kjønn er representert med ikke 

mindre enn 40 prosent på den samlede kandidatliste og at listen inneholder en andel 

kandidater som er under 30 år på minst 20 prosent. 

 

 § 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 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. 

 

 § 5-4 skal lyde: 

 

 Lederen velges for to år. Ved valg av leder midt i valgperioden, velger 

Kirkemøtet leder blant rådets medlemmer. Lederen kan gjenvelges. Kirkemøtets 

valgkomité forbereder og gjennomfører valget av leder midt i valgperioden. Kirkerådet 

velger selv nestleder for en periode på to år. 

 

Overskriften før § 5-5 skal lyde:  

 

 Valg av øvrige medlemmer fra bispedømmerådene. 

 

§ 5-5 skal lyde: 

 

 Deretter velges ti 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 ti bispedømmerådene. Det kan ikke avgis stemmer på flere 

kandidater fra en kategori enn det antall medlemmer som gjenstår å velge fra den 

aktuelle kategorien. 

 Ved opptellingen kåres først de to leke kandidatene som har fått flest stemmer 

til medlem av Kirkerådet. Deretter kåres den geistlige kandidaten som har fått flest 

stemmer. Denne prosedyren gjentas to ganger til ni medlemmer er kåret. Hver gang en 
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kandidat blir kåret til medlem strykes de øvrige kandidatene fra det respektive 

bispedømmeråd fra denne valgomgangen. Til medlem av Kirkerådet fra det siste 

bispedømmet kåres den kandidat som har høyest stemmetall, uavhengig av kategori 

dersom valgt leder av Kirkerådet er lek. Dersom valgt leder av Kirkerådet er prest blir 

den leke kandidaten med høyest stemmetall kåret til medlem. 

 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. 

 

Overskriften over § 5-6 skal lyde: 

 

 Valgoppgjør 

 

§ 5-6 skal lyde: 

 

 Ved stemmelikhet gjøres det omvalg mellom kandidatene som har fått like 

mange stemmer.Ved fortsatt stemmelikhet treffes avgjørelsen ved loddtrekning. 

Stemmesedler som er feil utfylt skal forkastes. 

 

§ 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 

 

§ 5-8 skal lyde: 

 

 Varamedlem for lek kirkelig tilsatt er den som får nest flest stemmer under 

valget i Kirkemøtet. I det tilfellet lek kirkelig tilsatt blir valgt til leder av Kirkerådet og 

er eneste representant fra sitt bispedømme, er varamedlem for lek kirkelig tilsatt 

dennes varamedlem til vedkommende bispedømmeråd. 

 

§ 5-9 skal lyde: 

 

 Varamedlem for prest innvalgt fra et bispedømme er dennes varamedlem til 

vedkommende bispedømmeråd. 

 

§§ 5-10 og 5-11 oppheves. 

 

§ 6-1 skal lyde: 

 

 Valgbar til Kirkerådet er Kirkemøtets valgte medlemmer. 

 

 §§ 6-2 og 6-3 oppheves. 
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 §§ 6-4 og 6-5 blir ny § 6-2 og 6-3 og skal derfor lyde: 

 

§ 6-2.  Hvis det grunnlag et medlem er valgt inn i Kirkerådet på faller bort, må 

vedkommende tre ut av rådet. Det gjelder f.eks. ved flytting fra bispedømmet 

eller ved skifte av kategori. 

 

§ 6-3. 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 straks. 

 

 § 7-3 oppheves.  
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Saksorientering 
 

Innhold 

I Innledning 

II Vedtak i Kirkemøtet 2008 

III Vedtak i Kirkemøtet 2009 

IV Vedtak i Kirkemøtet 2010 

V Vedtak i Kirkemøtet 2011 

VI Vedtak i Kirkerådet 2011 

VII Vedtak i Kirkemøtet 2014 

VIII Vedtak i Kirkemøtet 2015 

IX Økonomiske og administrative konsekvenser 

 

 

I Innledning 
 

Kirkerådet er etter forvaltningsloven § 38 forpliktet til å kunngjøre forskrifter i Norsk 

Lovtidend (Lovdata). Kirkemøtet har endret regler for valg av Kirkeråd i 2008, 2009, 2010, 

2011, 2014 og 2015. Videre foretok Kirkerådet mindre endringer i reglene i 2011. En kort 

historikk lyder som følger: 

 

Vedtak i 2008: 

Kirkemøtet vedtok 15. november 2008 endringer i Regler for valg av Kirkeråd av 14. 

november 1997 nr. 4862 som følge av valgordningsforsøkene i 2009, som ble 

stadfestet av departementet 29. mai 2009. Disse ble kunngjort i forskrift 29. mai 2009 

nr. 1163.  

 

Vedtak i 2009: 

Kirkemøtet vedtok 19. november 2009 Regler for valg av Kirkeråd i 2010. Disse ble 

kunngjort i en egen forskrift av 19. november 2009 nr. 1444.  

 

Vedtak i 2010 

Kirkemøtet vedtok 19. november 2010 mindre endringer i Regler for valg av Kirkeråd 

av 14. november 1997 nr. 4862 i saken Særskilte regler for de kirkelige valg 2011, 

kunngjort i forskrift 19. november 2010 nr. 1892.  

 

Vedtak i 2011: 

Kirkemøtet vedtok 10. april 2011 endringer i Regler for valg av Kirkeråd i 2010, 

kunngjort i  forskrift 10. april 2011 nr. 953. Det fremgår av saksdokumentet til 

Kirkemøtets behandling at det ikke er gjort noe skille mellom Regler for valg av 

Kirkeråd og Regler for valg av Kirkeråd i 2010, men det legges til grunn at det er en 

og samme forskrift, Regler for valg av Kirkeråd. Det er med andre ord lagt til grunn at 

de nye bestemmelsene i Regler for valg av Kirkeråd i 2010 ikke er tidsbegrensede, 

men videreført i Regler for valg av Kirkeråd. 
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Vedtak i 2011: 

Kirkerådet oppdaget at Kirkemøtets vedtak 10. april 2011 var i strid med 

lovbestemmelsen om Kirkerådets sammensetning, og Kirkerådet gjorde derfor med 

hjemmel i forskriften § 7-2 mindre endringer som reverserte de aktuelle 

bestemmelsene. Dette ble ikke kunngjort. 

 

01.01.2012 

Regler for valg av Kirkeråd i 2010 ble opphevet. 

 

Vedtak i 2014: 

Kirkemøtet vedtok 8. april 2014 endringer i Regler for valg av Kirkeråd av 14. 

november 1997 nr. 4862. Det ble ikke kunngjort. 

 

Vedtak i 2015: 

Kirkerådet la til grunn at Særskilte regler for de kirkelige valg 2011 var tidsbegrenset 

til å gjelde de kirkelige valg for 2011, og gjorde derfor et fornyet vedtak i Regler for 

valg av Kirkeråd som var identisk med endringene som ble vedtatt gjennom tidligere. 

Disse endringene er ennå ikke kunngjort, i påvente av behandlingen av nærværende 

sak.  

 

Av reglene ovenfor er det kun vedtaket fra 2010 som er kunngjort riktig på Lovdata. Vedtaket 

fra 2010 var imidlertid tidsbegrenset for valgperioden 2011 – 2015, og er derfor opphevet. I 

Lovsamling for Den norske kirke (2013) er alle endringer frem til 2011 innarbeidet, og valget 

av Kirkerådet i 2012 ble gjennomført etter reglene i lovsamlingen. 

 

Det er et tydelig behov for å rydde opp og få regelverket riktig kunngjort. Kirkerådet har vært 

i kontakt med Norsk Lovtidend sin redaksjon i Lovdata. I etterkant har Kirkerådet kommet 

frem til at den enkleste løsningen er at Kirkerådet med hjemmel i § 7-2 foretar de nødvendige 

endringer i en egen sak. Protokollen sendes til Norsk Lovtidend, som vil kunne kunngjøre 

forskriften slik at den blir i tråd med de regler som Kirkemøtet har vedtatt. Forslaget til vedtak 

er derfor kun av teknisk karakter, uten materielle endringer fra Kirkemøtets vedtak. 

 

Et alternativ til denne fremgangsmåten er å endre innretningen på KM-saken om endring av 

regler for valg av Kirkeråd og tilhørende endringer av Kirkemøtets forretningsorden, slik at 

man vedtar heler regelverket på nytt – i stedet for kun å vedta endringene. Det vil medføre at 

versjonen i Lovdata vil avvike fra versjonen i Lovsamling for Den norske kirke, og det vil 

kunne skape uklarhet om hvilke regler som er de gjeldende. En slik fremgangsmåte anses som 

et lite hensiktsmessig alternativ. 

 

Kirkerådet sendte ut et høringsnotat 22. juni 2015 med forslag til endringer i Regler av 14. 

november 1997 nr. 4862 for valg av Kirkeråd med hensikt å gjøre nødvendige endringer for at 

Kirkemøtet kan ansvarliggjøre Kirkerådet ved å åpne for at det kan skiftes i funksjonstiden. 

Oppfølgingen av høringen blir i hovedsak behandlet i sak KR 07/16, med unntak av 

endringsforslagene av språklig karakter, som overføres til nærværende sak.  

 

Kirkerådet foreslo i høringsnotatet at anledningen blir benyttet til å foreta noen mindre 

språklige endringer knyttet til tall, når Regler for valg av Kirkeråd nå er til behandling. 
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Tallene i reglene har delvis vært skrevet med bokstaver, og delvis som siffer. For å gjøre 

regelverket mer språklig korrekt, foreslås det at tallene skrives med bokstaver i §§ 1-1, 1-2, 2-

1, 4-1 bokstav b) til d), 5-4 og 5-5 første ledd. Dette fikk tilslutning i høringen. 

Endringsforslagene er klart innenfor Kirkerådets myndighet til å gjøre mindre endringer i 

reglene. 

 

For fullstendighetens skyld gjør saksorienteringen i det videre rede for de endringer 

Kirkemøtet har fattet siden 2008 i sin helhet. 

 

 

II  Vedtak i Kirkemøtet 2008 
 

Kirkemøtet behandlet i sak KM 11/08 Særskilte regler for de kirkelige valg 2009 hvor det ble 

gitt følgende særskilte regler for valg av Kirkeråd: 

 

D. Særskilte regler for valg av Kirkeråd som følge av valgordningsforsøkene i 2009  

Med hjemmel i kirkeloven § 25 fjerde ledd fastsettes følgende særskilte regler for valg av 

Kirkeråd som følge av valgordningsforsøkene i 2009:  

 

§ 1-2 skal lyde:  

Kirkerådet velges for en periode på 2 år, og trer i funksjon 1. januar året etter at valget 

har funnet sted.  

 

Nominasjon av kandidater fra bispedømmene  

…  

§ 3-5 skal lyde:  

Nominasjonskomiteen fremlegger på grunnlag av bispedømmerådenes prioriteringer 

forslag på 3 kandidater fra hvert bispedømme. Listen skal inneholde 21 leke 

kandidater, 3 kandidater som er lek kirkelig tilsatt og 9 prester. Nominasjonskomiteen 

bør ta hensyn til hvilke kategorier bispedømmene tidligere har vært representert ved. 

Dersom de innsendte forslag ikke innfrir de ovenfornevnte krav, innhenter 

nominasjonskomiteen supplerende forslag. 

 

Nominasjon av kandidater blant alle Kirkemøtets medlemmer  

§ 3-6 skal lyde:  

Nominasjonskomiteen legger frem forslag til kandidater blant alle Kirkemøtets 

medlemmer, minimum 2 leke kandidater og 2 prester. Hvis en av lederkandidatene er 

prest, legges det fram forslag på minimum 4 leke kandidater.  

 

§ 3-7 skal lyde:  

Bispedømmerådene kan komme med forslag til kandidater blant alle Kirkemøtets 

medlemmer.  

 

§ 4-1 skal lyde:  

Nominasjonskomiteen setter opp en tredelt kandidatliste. Første del skal inneholde 

kandidater til leder av Kirkerådet. Andre del skal inneholde kandidatene fra 
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bispedømmene og ordnes bispedømmevis og i prioritert rekkefølge. Tredje del skal 

inneholde kandidatene som skal velges blant alle Kirkemøtets medlemmer og settes 

opp alfabetisk. Kandidatene føres opp på listen med angivelse av fullstendig navn, 

adresse, stilling og alder, og evt. andre opplysninger om kandidatene. Det må videre 

fremgå om vedkommende er lek, lek kirkelig tilsatt eller prest.  

 

Valg av representanter fra bispedømmene 

§ 5-5 skal lyde:  

Deretter velges de 11 bispedømmerepresentantene, 1 fra hvert bispedømme. Hvert 

medlem av Kirkemøtet skal avgi 11 stemmer på henholdsvis 7 leke, 1 lek kirkelig 

tilsatt og 3 prester.  

 

Valg av representanter blant alle Kirkemøtets medlemmer  

§ 5-6 skal lyde  

Etter at resultatet av ovenstående valg foreligger, foretas det valg av representanter 

blant alle Kirkemøtets medlemmer. Hvert medlem av Kirkemøtet skal avgi 2 stemmer 

på henholdsvis 1 lek og 1 prest.  

Dersom den som er valgt til leder er prest, velges 2 leke.  

 

§ 5-8 skal lyde:  

Varamedlem for lek representant fra et bispedømme, er den leke kandidaten fra 

vedkommende bispedømme som har fått nest flest stemmer. Hvis det ikke er avgitt 

stemmer på annen kandidat eller hvis det ikke er annen kandidat, utpeker 

vedkommende bispedømmeråd vararepresentanten. 

 

§ 5-11 skal lyde:  

Varamedlem for representanter valgt blant alle Kirkemøtets medlemmer, er de(n) 

representant(er) som kommer deretter i stemmetall. Der det er 2 representanter fra en 

kategori, er vararepresentanten med flest stemmer personlig varamedlem for den 

representanten som har fått flest stemmer, og vararepresentanten som har fått nest flest 

stemmer er personlig varamedlem for den representanten som har fått nest flest 

stemmer.  

 

§ 6-1 skal lyde:  

Valgbar til Kirkerådet er Kirkemøtets valgte medlemmer  

 

§§ 6-2 og 6-3 utgår  

Endringen gjøres gjeldende ved valg av Kirkeråd i 2010. 

 

III  Vedtak i Kirkemøtet 2009 
 

Kirkemøtet behandlet i sak KM 06/09 Regler for valg av Kirkeråd. Kirkemøtet vedtok 

følgende: 

 

I  



10 

 

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. 

 

§ 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.  



11 

 

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 

§ 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. 
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IV Vedtak i Kirkemøtet 2010 
Kirkemøtet gjorde endringer i regler for valg av Kirkeråd i saken «Valgregler, herunder 

særskilte regler for de kirkelige valg 2011, representasjon for samisk kirkeliv og døvekirken. 

Evaluering av demokratireformen» (sak KM 11/10). Kirkemøtet vedtok følgende: 

 

4. [Kirkemøtet] fastsetter følgende endringer i Regler for valg av Kirkeråd:  

 

Ingressen skal lyde:  

Fastsatt av Kirkemøtet 15. november 2009 (KM 06/09) med hjemmel i lov av 7. juni 

1996 nr. 31 om Den norske kirke § 25 fjerde ledd, med endringer fastsatt av 

Kirkemøtet [vedtakets dato] november 2010.  

 

§ 1-2 skal lyde:  

Kirkerådet velges for en periode på 4 år, og trer i funksjon umiddelbart etter 

Kirkemøtet hvor valget har funnet sted. 

 

§ 5-4 skal lyde:  

Lederen velges for 2 år. Ved valg av leder midt i valgperioden, velger Kirkemøtet 

leder blant rådets medlemmer. Lederen kan gjenvelges. Kirkemøtets valgkomite 

forbereder og gjennomfører valget av leder midt i valgperioden. Kirkerådet velger 

selv nestleder for en periode på 2 år.  

 

Endringene gjøres gjeldende fra og med valg av Kirkeråd i 2012. 

 

 

 

V Vedtak i Kirkemøtet 2011 
 

Kirkemøtet behandlet i 2011 en sak om Forslag til endringer i regler for valg av Kirkeråd 

(sak KM 11/11): 

 

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, 

5-7, 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. 

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.  
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§ 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. 

 

VI  Vedtak i Kirkerådet 2011 
 

Da Kirkemøtet behandlet Regler for valg av Kirkeråd i 2011, sak KM 11/11, ble det fastsatt 

noen bestemmelser som Kirkemøtet ikke hadde myndighet til å vedta. Det gjelder 

bestemmelsen i § 1-1 siste ledd første punktum, som ble endret fra ”alle med personlige 

varamedlemmer” til ”alle med varamedlemmer.” 

 

Kirkerådet fattet derfor i møte 5. – 6. desember 2011 følgende vedtak i sak KR 79/11: 

 

1.  Kirkerådet endrer Regler for valg av Kirkeråd §§ 1-1. 5-7 og 5-8 fastsatt av KM 2011, 

i samsvar med kl § 25 første ledd.  

 

§ 1-1 første punktum siste komma skal lyde:  

«, alle med personlige varamedlemmer»  

 

§ 5-7 nytt tredje og fjerde punktum utgår:  

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.  

 

§ 5-7 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  

 

Tilsvarende endring gjøres også i § 5-8, der følgende tillegg utgår:  

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 
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eneste representant fra sitt bispedømme, utpeker vedkommende bispedømmeråd 

vararepresentanten. 

 

§ 5-8 skal lyde:  

Varamedlem for lek kirkelig tilsatt er dennes varamedlem til vedkommende 

bispedømmeråd.  

 

2.  Kirkemøtet 2012 orienteres om de endringene som Kirkerådet har funnet å måtte gjøre 

i Valgregler for Kirkeråd.  

 

 

3.  Kirkerådet mener det er behov for å gjennomgå regler for valg av Kirkeråd før neste 

valg skal avholdes.  

 

 

 

VII  Vedtak i Kirkemøtet 2014 
 

Kirkemøtet vedtok nye endringer i Regler for valg av Kirkeråd i sak KM 04/14: 

 

1.  

I Regler for valg av Kirkeråd vedtas følgende endringer:  

 

§ 2-1 skal lyde:  

Kirkemøtet forut for det Kirkemøtet som skal velge Kirkeråd, velger en 

nominasjonskomité bestående av 5 personer, hvorav 3 leke medlemmer, 1 lek kirkelig 

tilsatt og 1 prest. En av disse skal være under 30 år.  

 

§ 3-4 endres til:  

Nominasjonskomiteen ber bispedømmerådene foreslå 4 av sine leke medlemmer som 

kandidater i prioritert rekkefølge, blant disse den leke kirkelig tilsatte på ønsket plass. 

Alle prester i Kirkemøtet er å anse som kandidater til Kirkerådet. Fra bispedømmene i 

Nidaros, Sør-Hålogaland og Nord-Hålogaland bør minst en av de foreslåtte 

kandidatene være same. 

 

§ 4-1 bokstav c skal lyde:  

c) de 11 prestene, ordnet bispedømmevis.  

 

§ 4-2 skal lyde:  

Nominasjonskomiteen skal tilstrebe at begge kjønn er representert med ikke mindre 

enn 40 prosent på den samlede listen og at listen inneholder en andel kandidater som 

er under 30 år på minst 20 prosent (om mulig).  

 

§ 5-5 annet ledd skal lyde:  

Ved opptellingen kåres først de to leke kandidatene som har fått flest stemmer til 

medlem av Kirkerådet. Deretter kåres den geistlige kandidaten som har fått flest 
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stemmer. Denne prosedyren gjentas to ganger til ni medlemmer er kåret. Hver gang 

en kandidat blir kåret til medlem strykes de øvrige kandidatene fra det respektive 

bispedømmeråd fra denne valgomgangen. Til medlem av Kirkerådet fra det siste 

bispedømmet kåres den kandidat som har høyest stemmetall, uavhengig av kategori 

dersom valgt leder av Kirkerådet er lek. Dersom valgt leder av Kirkerådet er prest blir 

den leke kandidaten med høyest stemmetall kåret til medlem.  

 

§ 5-6 endres til:  

Ved stemmelikhet gjøres det omvalg mellom kandidatene som har fått like mange 

stemmer. Ved fortsatt stemmelikhet treffes avgjørelsen ved loddtrekning. 

Stemmesedler som er feil utfylt skal forkastes. 

 

§ 5-8 skal lyde:  
Varamedlem for lek kirkelig tilsatt er den som får nest flest stemmer under valget i 

Kirkemøtet. I det tilfellet lek kirkelig tilsatt blir valgt til leder av Kirkerådet og er eneste 

representant fra sitt bispedømme, er varamedlem for lek kirkelig tilsatt dennes 

varamedlem til vedkommende bispedømmeråd. 

 

VIII  Vedtak i Kirkemøtet 2015 
 

Kirkemøtet 2015 behandlet en sak om mindre endringer i regelverk gitt av Kirkemøtet (sak 

KM 12/15), hvor det ble gjort en mindre endring i regler for valg av Kirkeråd. Vedtaket i 

2010 om særskilte regler for de kirkelige valg var tidsbegrenset, og Kirkemøtet gjorde derfor 

et vedtak for å videreføre endringer derfra: 

 

5. Kirkemøtet fastsetter følgende endringer i Regler for valg av Kirkeråd:  

 

§ 1-2 skal lyde:  

Kirkerådet velges for en periode på 4 år, og trer i funksjon umiddelbart etter 

Kirkemøtet hvor valget har funnet sted. 

 

IX  Økonomiske og administrative konsekvenser 
 

Forslaget medfører ingen økonomiske konsekvenser. Forslaget vil bidra til en opprydding i 

Lovdata, noe som vil innebære en administrativ forenkling og gjøre det lettere for 

offentligheten og medlemmer av Kirkemøtet å gjøre seg kjent med de gjeldende reglene. 


