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Uttalelse fra Nidaros bispedømmeråd til "Høring om Kirkerådets 
sammensetning" 

Nidaros bispedømmeråd (NBDR) behandlet i sak 61/17 den 23. oktober 2017 høringen om 
Kirkerådets sammensetning. Her er rådets svar på spørsmålene i høringen: 
 

1. Har høringsinstansen synspunkter knyttet til leder av Kirkerådet? 

Det er et godt demokratisk prinsipp at et ledervalg er så åpent som mulig, og at lederen har 

en bred representasjon bak seg. Dette vil gi kirkerådslederen høy grad av legitimitet i kirke 

og samfunn. En svensk/finsk modell med ledende biskop som automatisk leder av Kirkerådet 

vil, slik valgordning for preses er i dag, ikke oppfylle et slikt prinsipp fullt ut. Derfor er det 

grunn til å videreføre muligheten for en lek kirkerådsleder. 

Det er for øvrig i tråd med ordninger i samfunnet for øvrig - at det er ledere/talspersoner på 

vegne av organisasjonen og en tilsvarende med demokratisk og folkevalgt mandat. 

En lek kirkerådsleder vil også utad – sammen med Preses – gi kirken et bredere uttrykk. 

 

2. Har høringsinstansen synspunkter på spørsmålet om hvert bispedømme bør være 

representert i Kirkerådet? 

Ut fra prinsippet om en representativ sammensetning av Kirkerådet, er det naturlig at alle 

bispedømmer er representert. Dette vil sikre et geografisk, demografisk og kulturelt 

mangfold. 

 

3. Har høringsinstansen synspunkter på spørsmålet om Kirkerådets medlemmer må være 

medlem av Kirkemøtet? 

NBDR har forståelse for høringsuttalelsens argumentasjon i forhold til at Kirkerådets 

medlemmer (som KMs utøvende organ) også er medlemmer av Kirkemøtet. Det betyr i 

praksis at det er bispedømmerådene som er representert i Kirkerådet. 

 

4. Har høringsinstansen synspunkter på antall prester i Kirkerådet? 

Ut fra samvirkemodellen mellom embete og råd, er det nødvendig at det er geistlige 

medlemmer i kirkerådet.  

Et flertall i NBDR på åtte representanter mener antall ordinerte prester – inkludert 

bispemøtets representant (preses) – ikke bør overskride 25% av rådet. 
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Et mindretall på én representant mener antallet geistlige representanter ikke bør overskride 

dagens ordning. 

 

5. Har høringsinstansen synspunkter på antallet lek kirkelige tilsatte i Kirkerådet? 

Når det gjelder leke kirkelige ansatte, representerer de ikke en felles fagkompetanse inn i 

rådet. Spørsmålet er om det er riktig at det er ansatte-representanter i et kirkeråd. Kirkelige 

ansatte som sådan vil være sikret medbestemmelse gjennom sine tillitsvalgte i henhold til 

hovedtariffavtalen.  

Et flertall i NBDR på åtte representanter mener det ikke lenger bør være en egen 

representant for leke kirkelige tilsatte, men at de kan være valgbare på ordinær lek kvote.  

Et mindretall på én representant vil beholde dagens ordning. 

 

6. Har høringsinstansen synspunkter på lederne i Mellomkirkelig råds og Samisk kirkeråds 

deltakelse eller medlemskap i Kirkerådet? 

Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd bør fortsatt være representert med sine ledere – med 

tale- og forslagsrett. 

 

7. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan ungdomsrepresentasjon i Kirkerådet kan 

ivaretas? 

Kirkerådets utvalg for ungdomsspørsmål bør være til stede på samme vilkår som 

Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd (tale- og forslagsrett). Det er en forutsetning at denne 

lederen er valgt av Ungdommens kirkemøte. 

 

8. Har høringsinstansen synspunkter på antall varamedlemmer i Kirkerådet? 

Dersom hvert bispedømme skal være representert i Kirkerådet (jfr. svar på spørsmål 2), bør 

hver representant ha personlig varamedlem. I annet fall, bør det være vararepresentanter 

for hver kategori (lek, geistlige). 

 

9. På bakgrunn av høringsinstansens vurderinger til spørsmålene ovenfor: Hvordan ønsker  

høringsinstansen oppsummerende at Kirkerådet skal sammensettes? 

Et flertall i NBDR på seks representanter mener antall medlemmer i Kirkerådet bør 

reduseres til 12. Dette antallet bør utgjøres av én representant fra hvert bispedømme, i 

tillegg til bispemøtets representant (preses). 

Et mindretall på tre representanter mener antall medlemmer i Kirkerådet er på et naturlig 

nivå i dag.  

 

Med vennlig hilsen  
 
 
Gunn Karlsaune  
stiftsdirektør Magne Vik Bjørkøy 
    
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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