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Den norske kirke  
v/Kirkerådet 
post.kirkeradet@kirken.no 
 
 
 
 
Høring om Kirkerådets sammensetning 
 
Styret i Åpen folkekirke ønsker å benytte anledningen til å svare på Kirkerådets høring om 
Kirkerådets sammensetning.  
 
Innledende kommentar:  
Kirkerådet har de siste årene fått en stadig viktigere rolle i styringen av Den norske kirke, 
spesielt etter etableringen av Den norske kirke som eget rettssubjekt med nytt forvaltnings- 
og arbeidsgiveransvar. Det er grunn til å tro at denne rollen vil bli ytterligere forsterket i 
årene som kommer. Konsekvensene av dette økte ansvaret kunne med fordel vært 
tydeliggjort i høringsnotatet. De personene Kirkemøtet velger som medlemmer av 
Kirkerådet vil få stor innflytelse på Den norske kirkes utvikling. Da er det etter Åpen 
folkekirkes vurdering viktig at det er gode demokratiske prinsipper som ligger til grunn for 
både valget og sammensetningen. I dette lyset bør det nok også gjøres en større vurdering 
og utredning av om Kirkerådet totalt sett har den samlete kompetansen som det nye 
ansvaret skulle tilsi.  
 
Åpen folkekirke er opptatt av at de valgte rådene skal gjøres i stand til å ta det ansvaret de 
har fått av Den norske kirkes medlemmer. For å sikre og styrke den demokratiske 
innflytelsen mener vi at kirkerådets leder bør være 100 prosent frikjøpt fra sin daglige jobb, 
eller at det skapes en rolle som likner en arbeidende styreleder. Det bør også vurderes 
hvordan forventningen til andre valgte lederverv i Den norske kirke kan styrkes.     
  
Etter at det er åpnet for forholdstallsvalg ved valget til bispedømmeråd og Kirkemøtet, ville 
en naturlig utvikling være at det valget til Kirkerådet også gjennomføres som 
forholdstallsvalg. En slik ordning vil også bidra til at mindretall i Kirkemøtet vil kunne sikres 
representasjon i Kirkerådet. Når Åpen folkekirke foreløpig er eneste liste i vanlig forstand 
med medlemmer i Kirkemøtet, ser vi at det er prematurt å endre valgreglene i denne 
retningen nå.  
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Svar på høringsspørsmålene: 
 
Har høringsinstansen synspunkter knyttet til leder av Kirkerådet? 
Åpen folkekirke mener at leder av kirkerådet kun bør velges blant de i Kirkemøtet som er 
direkte valgt blant kirkens medlemmer. Dette er etter vår vurdering en naturlig utvikling i 
tråd med at det kirkelige demokrati skal styrkes og utvikles. Selv om dette vil være en 
justering av valgreglene, vil det ikke være en endring i praksis siden det har vært lang 
tradisjon for at valgt leder av Kirkerådet er valgt lek medlem.  
 
Har høringsinstansen synspunkter på spørsmålet om hvert bispedømme bør være 
representert i Kirkerådet? 
Åpen folkekirke støtter at hvert bispedømmeråd fortsatt skal være representert i Kirkerådet. 
Vi foreslår at hvert bispedømmeråd skal være representert med ett valgt lek (ikke tilsatt) 
medlem. Det vil også gjøre gjennomføringen av valget i Kirkemøtet enklere.  
 
Har høringsinstansen synspunkter på spørsmålet om Kirkerådets medlemmer må være 
medlem av Kirkemøtet? 
Dagens ordning innebærer at Kirkerådets medlemmer velges av og blant Kirkemøtets 
medlemmer. Åpen folkekirke mener at det må gjøres en prinsipiell gjennomgang av 
Kirkemøtets sammensetning for å sikre at hele Den norske kirke opplever Kirkemøtet som et 
representativt organ – en synode med ansvar for hele kirken. Før denne gjennomgangen er 
blitt gjort, mener vi at dagens ordning bør videreføres.    
 
Har høringsinstansen synspunkter på antallet prester i Kirkerådet? 
Åpen folkekirke mener at den geistlige representasjonen i Kirkerådet bør være tilnærmet like 
stor som den er i Kirkemøtet og bispedømmeråd, rundt 20%. Geistlige – med ansvar for 
forvaltningen av ord og sakrament – både har og bør ha en helt sentral plass i styringen av 
Den norske kirke. Vi kan likevel ikke se at det er gode argumenter for at andelen bør være 
større i Kirkerådet enn den er i Kirkemøtet, som er det øverste myndighetsorganet for Den 
norske kirke.  
 
Demokratireformen i Den norske kirke ga representantene som er valgt gjennom kirkevalget 
økt andel av medlemmene i Kirkemøtet. Sammensetningen av Kirkerådet bør i større grad 
avspeile anerkjennelsen av kirkedemokratiet i kirkens styrende organer. Vi foreslår derfor at 
antallet prester i Kirkerådet reduseres fra 4 til 2. I tillegg bør preses fortsatt være biskopenes 
representant i Kirkerådet.   
 
Har høringsinstansen synspunkter på antallet lek kirkelig tilsatte i Kirkerådet? 
Åpen folkekirke mener at dagens ordning med ett lek kirkelig tilsatt medlem i Kirkerådet kan 
fortsette.  
 
 
 



   
 

3 

 

Har høringsinstansen synspunkter på lederne i Mellomkirkelig råds og Samisk kirkeråds 
deltakelse eller medlemskap i Kirkerådet? 
Åpen folkekirke anbefaler at lederne av Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd fortsatt skal 
gis møte-, forslags- og talerett i Kirkerådet. 
 
Har høringsinstansen synspunkter på hvordan ungdomsrepresentasjon i Kirkerådet kan 
ivaretas? 
Åpen folkekirke er opptatt av at ungdomsdemokratiet i Den norske kirke styrkes. Det bør 
fortsatt tilstrebes minst 20 prosent representasjon av unge under 30 år. Vi støtter forslaget 
om at lederen av Kirkerådets utvalg for ungdomsspørsmål gis møte-, forslags- og talerett i 
Kirkerådet, Det bør være en forutsetning at lederen av Kirkerådets utvalg for 
ungdomsspørsmål velges av Ungdommens kirkemøte, samt at lederen er blant UKMs 
delegater på Kirkemøtet.  
 
Representasjon av begge kjønn  
Åpen folkekirke mener at det i tråd med tidligere uttalelser og Strategiplan for likestilling 
mellom kjønn i Den norske kirke, bør tilstrebes minst 40 prosents representasjon av begge 
kjønn i Kirkerådet. Dette er ikke omtalt i høringsnotatet fra Kirkerådet, men er likevel viktig å 
være bevisst på. 
 
Vennlig hilsen  
 
 
For styret i Åpen folkekirke 
 
 

 
 
Gard Sandaker-Nielsen 
leder  
tlf. 951 57 471 
gardrealf@yahoo.com 
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