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Høring om Kirkerådets sammensetning 

Hamar bispedømmeråd oversender med dette svar på høring om Kirkerådets 
sammensetning. Det gjøres oppmerksom på at Hamar biskop også sender eget 
høringssvar.  
 
 
1. Har høringsinstansen synspunkter knyttet til leder av Kirkerådet?  
 
Alt 1: 
I tråd med tidligere anbefaling fra Kirkemøtet ønsker Hamar bispedømmeråd å fastholde at 
Kirkerådets leder skal velges blant Kirkemøtets valgte medlemmer. Hamar bispedømmeråd 
ønsker ikke at biskopen valgt av Bispemøtet skal kunne være valgbar til vervet som leder av 
Kirkerådet. Det er ikke ønskelig med ytterligere begrensinger knyttet til valgbarhet. – 4 
stemmer 
 
Alt 2: 
Hamar bispedømmeråd mener at Kirkerådets leder må velges blant Kirkemøtets 
medlemmer. Dette åpner for at også en biskop kan bli leder av Kirkerådet. Imidlertid ønsker 
Hamar bispedømmeråd ikke å innføre en ordning der Bispemøtets preses leder Kirkerådet i 
kraft av sin stilling. Det er ønskelig at leder av Kirkerådet velges av Kirkemøtet gjennom en 
demokratisk prosess med ulike kandidater til vervet. – 1 stemme 
 
Alt 3: 
Hamar bispedømmeråd ønsker å innføre en ordning hvor bispemøtets preses skal være 
leder av Kirkerådet. - 3 stemmer 
 
 
2. Har høringsinstansen synspunkter på spørsmålet om hvert bispedømme bør være 
representert i Kirkerådet?  
 
Alt 1: 
Ordningen med representasjon fra hvert bispedømme i Kirkerådet, er nødvendig å 
videreføre. Det sikrer det enkelte bispedømmeråd forankring og god kontakt. Ordningen er 
også i tråd med demokratiske prinsipper om representativitet. I tillegg har ordningen svært 
stor tilslutning i Veivalg-høringen fra 2015. Hamar bispedømmeråd er kritisk til å erstatte 
Kirkerådets sammensetning knyttet til representativitet, med en ordning der Kirkerådets 
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sammensetning knyttes til kompetanse innen spesifikke fagområder. Hamar 
bispedømmeråd mener at fagkompetanse knyttet til driften av de sentralkirkelige organer 
primært skal sikres gjennom Kirkerådets administrasjon. Det valgte Kirkerådets primære 
oppgave er å representere Kirkemøtet, noe ethvert medlem av Kirkemøtet er kvalifisert til 
gjennom sitt verv. – 8 stemmer 
 
Alt 2: 
I tråd med hva Hamar bispedømmeråd uttalte i Veivalg-høringen, er det ønskelig at det 
valgte Kirkerådet har tilstrekkelig kompetanse innen teologi, administrasjon, jus og økonomi. 
Slik kan rådet være til nytte for kirkerådets administrasjon. Hamar bispedømmeråd ønsker 
derfor at Kirkerådets sammensetning endres, slik at det nomineres kandidater på bakgrunn 
av kvalifikasjon, og ikke som representanter fra det enkelte bispedømme. Det bør fortsatt 
være slik at Kirkerådet velges blant Kirkemøtets medlemmer. – 1 stemme 
 
 
3. Har høringsinstansen synspunkter på spørsmålet om Kirkerådets medlemmer må 
være medlem av Kirkemøtet?  
Hamar bispedømmeråd mener det er avgjørende at Kirkerådets medlemmer må være 
medlem av Kirkemøtet. I tråd med demokratireformen og utredningen «Styrket demokrati i 
Den norske kirke», fastholder Hamar bispedømmeråd at Kirkemøtet ikke bør ha anledning til 
å supplere seg selv. – Enstemmig 
 
 
4. Har høringsinstansen synspunkter på antallet prester i Kirkerådet? 
 
Alt 1: 
Det er lang tradisjon for at rådene i Den norske kirke er sammensatt ut fra prinsippet om en 
felles styringsmodell for den ordinerte tjeneste og leke representanter. Hamar 
bispedømmeråd mener denne ordningen også bør gjenspeiles i Kirkerådets 
sammensetning. Det handler om å gjenspeile hvordan myndighet ellers er fordelt i 
kirkeordningen, i et gjensidig samvirke mellom embete og råd. 
Hamar bispedømmeråd har ikke sterke synspunkt på det nøyaktige antallet prester som bør 
velges til Kirkerådet, men mener en bør tilstrebe god balanse mellom leke og den ordinerte 

tjeneste. - 6 stemmer 

 
Alt 2: 
Det bør ikke være egen kvote for prester i Kirkerådet, men prestene som er medlemmer i 
Kirkemøtet bør være valgbare til Kirkerådet på linje med de leke representantene og de som 
er medlemmer av Kirkemøtet gjennom å være valgt som lek kirkelig tilsatte. Det er biskopen 
valgt av Bispemøtet som i kraft av sin stilling representerer den ordinerte tjeneste i rådet, 
tilsvarende biskop i bispedømmeråd og sokneprest i menighetsråd. Dersom en i forbindelse 
med utarbeiding av ny kirkeordning finner at det vil være ønskelig med ansattrepresentasjon 
i Kirkerådet, vil prester være valgbare til dette på lik linje med andre kirkelig ansatte. – 2 
stemmer 
 
 
5. Har høringsinstansen synspunkter på antallet lek kirkelig tilsatte i Kirkerådet?  
 
Alt 1: 
Ordningen med at lek kirkelig tilsatte velges til Kirkerådet, er som høringsnotatet uttrykker 
det, noe som vil bli vurdert i forbindelse med utarbeiding av ny kirkeordning. På bakgrunn av 
dette finner Hamar bispedømmeråd ikke at det er grunn til å endre ordningen på det 
nåværende tidspunkt. Dersom det skal være egen kategori for geistlig representasjon, bør 
det også være egen kategori for lek kirkelig tilsatte. - Enstemmig 
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6. Har høringsinstansen synspunkter på lederne i Mellomkirkelig råds og Samisk 
kirkeråds deltakelse eller medlemskap i Kirkerådet?  
Ordningen med at lederne i Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd møter i Kirkerådet med 
møte-, tale- og forslagsrett, er som høringsnotatet uttrykker det, noe som kan bli vurdert i 
forbindelse med utarbeiding av ny kirkeordning. På bakgrunn av dette finner Hamar 
bispedømmeråd ikke at det er grunn til å endre ordningen på det nåværende tidspunkt. 
 
I det videre arbeid med utarbeiding av kirkeordning mener Hamar bispedømmeråd at 
Mellomkirkelig råds stilling i kirkeordningen på generelt grunnlag bør styrkes. - Enstemmig 
 
 
7. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan ungdomsrepresentasjon i 
Kirkerådet kan ivaretas?  
Hamar bispedømmeråd støtter forslaget om at lederen av Kirkerådets utvalg for 
ungdomsspørsmål gis møte-, forslags- og talerett i Kirkerådet, på lik linje med dagens 
ordning med lederne i Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd, basert på høringsnotatets gitte 
forutsetninger. Samtidig mener Hamar bispedømmeråd en slik ordning ikke må sees som en 
erstatning for at kandidater under 30 år velges inn i Kirkerådet etter ordinær modell. Det er 
viktig å fortsette arbeidet for god representasjon av kandidater under 30 år i 
bispedømmeråd, Kirkemøtet og Kirkerådet. – Enstemmig 
 
 
8. Har høringsinstansen synspunkter på antall varamedlemmer i Kirkerådet?  
I lys av at Kirkemøtet en gang årlig kan foreta suppleringsvalg, legger Hamar 
bispedømmeråd til grunn at ett personlig varamedlem vil være tilstrekkelig. 

- Enstemmig 
 
 
9. På bakgrunn av høringsinstansens vurderinger til spørsmålene ovenfor: Hvordan 
ønsker høringsinstansen oppsummerende at Kirkerådet skal sammensettes?  
 
Alt 1: 
Hamar bispedømmeråd ønsker i hovedsak en sammensetning som tilsvarer den vi har i dag. 
Det er vesentlig for Hamar bispedømmeråd at Kirkerådet velges blant Kirkemøtets 
medlemmer. Hamar bispedømmeråd mener det er en styrke for Kirkerådet at organet har 
representanter fra alle bispedømmeråd. Kirkerådets sammensetning bør gjenspeile hvordan 
myndighet ellers er fordelt i kirkeordningen, i et gjensidig samvirke mellom embete og råd.  
– 8 stemmer 
 
Alt 2: 
Hamar bispedømmeråd ønsker at Kirkerådets sammensetning endres, slik at man går bort 
fra prinsippet om at alle bispedømmeråd må være representert i Kirkerådet. Man bør heller 
tilstrebe at sammensetningen av Kirkerådet bygger på kandidatenes kompetanse. Biskopen 
valgt av Bispemøtet representerer den ordinerte tjeneste i Kirkerådet. Ut over dette bør det 
ikke være egen kvote for prester eller lek kirkelig tilsatte, disse kan være valgbare til 
Kirkerådet på lik linje med Kirkemøtets øvrige medlemmer. – 1 stemme 
 
Øvrig innspill: 
Hamar bispedømmeråd ser at dagens sammensetning av Kirkerådet medfører at vara for 
lek kirkelige og geistlige representanter i rådet ikke velges av Kirkemøtet. Ettersom 
Kirkemøtet velger Kirkerådet, burde det ideelt sett også vært slik at Kirkemøtet valgte 
vararepresentantene til Kirkerådet, både for leke, lek kirkelig tilsatte, og geistlige 
representanter. Hamar bispedømmeråd ber om at denne problemstillingen tas i betraktning i 
det videre arbeidet med sammensetning og valgordning for Kirkerådet. 
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Med vennlig hilsen  
 
 
Freddy Knutsen  
Stiftsdirektør Lars Erlend Kielland 
 Saksbehandler 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
  
  
 
 
 
                                           
 
 
Mottakere: 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk 
kirkeråd            

Postboks 799 
Sentrum 

0106 OSLO 

 


	Høring om Kirkerådets sammensetning

