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Høring om Kirkerådets sammensetning 

Det vises til høringsbrev fra Kirkerådet datert 26.09.2017 om Kirkerådets sammensetning.  
Agder og Telemark bispedømmeråd har forståelse for at det av hensyn til behandling i 
Kirkemøte 2018 er satt såpass kort svarfrist men vil likevel gi uttrykk for at dette er uheldig.  
Fra vår side blir det derfor ikke mulig å behandle saken i bispedømmerådet, men 
bispedømmerådet  har gitt stiftsdirektøren fullmakt til å avgi en administrativ høringsuttalelse 
basert på de innspill som framkom i bispedømmerådets uttalelse om Veivalg for fremtidig 
kirkeordning i 2015.  
 
Agder og Telemark bispedømmeråd slutter seg til Kirkerådets forslag om å dele saken i to 
ved først å avklare Kirkerådest sammensetning og deretter i et nytt kirkemøte behandle 
regler for valg av Kirkerådet.  
 
Til de enkelte spørsmål i høringsdokumentet har vi følgende kommentarer:  
 

 4.1. Sp. 1: Kirkerådets leder bør velges på fritt grunnlag blant Kirkemøtets 
medolemmer, fortrinnsvis bør det være et lek medlem, men dette bør ikke avgrenses 
gjennom regler. Biskopenes representant i Kirkerådet (i praksis preses) bør likevel 
ikke kunne velges til leder. Det vises til momentene nevnt under pkt 4.1. 
 
4.1. Sp 2: Ordningen med at hvert bispedømme er representert i Kirkerådet må 
videreføres. Dette for å bevare forståelsen av Dnk som en landsdekkende kirke. 
 
4.2. Sp 3: Alle medlemmene av Kirkerådet må være medlem av Kirkemøtet. Dette for 
å understreke rådets  og kirkens demokratiske oppbygging. Innenfor Kirkemøtets 
medlemmer må det være tilstrekkelig kompetanse til å sikre Kirkerådets nødvendige 
kompetanse 
 
4.3. Sp.4: Erfaringen viser at det er viktig med teologer i Kirkerådet på bakgrunn av 
det totale mengden sakstyper rådet behandler, men antallet er for høyt (4 + biskop 
av 15). Antallet bør reduseres for eksempel til 2. 
 
4.4. sp 5: Leke tilsatte bør ikke ha egen kvote, men være valgbare som leke 
medlemmer til rådet. Dersom det legges for mange føringer på kvotering av ulike 
kategorier/grupper vil til slutt valget av medlemmer til Kirkerådet bli en teknisk 
fordeling av representanter fra ulike kategorier, og ikke et reelt valg.  
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4.5. Sp 6: Ordningene med at lederne i Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd har 
møte-, forslags- og talerett, men ikke stemmerett, bør videreføres.  
 
4.6. sp 7: Det bør være så få retningslinjer som mulig for sammensetningen av 
Kirkerådet, dette for å styrke demokratiet. Se for øvrig begrunnelse under 4.4. sp 5 
Ungdomsrepresentasjon er likevel svært vikktig, og intensjonen med ungdoms-
representasjon bør fastholdes. En representant for Ungdommens kirkemøte kan gis 
samme rettigheter i Kirkerådet som lederne fra MK og Sk med de betingelser for valg 
av dette medlem som framkommer i saken. Kirkemøtets bevissthet for å velge 
ungdommer som ordinære medlemmer i Kirkerådet bør av den grunn ikke svekkes. 
 
5. Sp 8: Det har i praksis visst seg at et varamedlem ikke er tilstrekkelig. Ofte har 
heller ikke  varamedlemmet anledning til å møte ved forfall. Da blir en plass stående 
tom. Det vil derfor være fornuftig å ha 2 personlige varamedlemmer pr. representant 
for, så langt som mulig, å sikre representasjon fra alle bispedømmer i hvert møte. 
 
6. Vi har har ingen kommentarer til dette kapitlet, men viser til kommmentarene 
under de forgående punkter og oppsummeringen nedenfor.  
 
7. Valgordningen kan ut fra den forenkling i sammensetning som er omtalt foran 
muligens også forenkles noe. Det er likevel viktig å utforme en valgordning som 
sikrer representasjon fra alle bispedømmer og rett geistlig representasjon. Videre er 
det viktig å ha  kontinuitet i valgordningen.  Hyppige endringer i valgordningen kan 
lett føre til at ting blir uoversiktlig og det kan lett bli misforståelser.  
 
9. Oppsummering. 
 Antall medlemmer: 15, av disse 12 leke (inkl. ev. lek kirkelig ansatte), 2 prester 

og en biskop 
 Intensjonen med at 20 % av medlemmene bør være under 30 år opprettholdes. 
 Alle bispedømmene skal være representert i rådet 
 Leder av Mellomkirkelig Råd, Samisk Kirkeråd og Ungdommens Kirkemøte får 

møte-, tale- og forslagsrett 
 Det må være et grunnleggenmde demokratisk prinsipp at alle medlemmer av 

Kirkerådet skal være medlem av Kirkemøtet 
 Dagens valgordning videreføres med endringer pga prestenes reduserte 

representasjon og at kvoten for lek kirkelig ansatte foreslås avviklet.     
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Tormod Stene Hansen  
stiftsdirektør  
  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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