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Høring om Kirkerådets sammensetning 

Nord-Hålogaland biskop takker for det tilsendte høringsnotatet om Kirkerådets 
sammensetning. Sammensetningen av Kirkerådet er et viktig spørsmål, og vi ser frem til å 
finne en konstruktiv løsning på spørsmålet. 
 
Vi svarer på spørsmålene i notatet i løpende rekkefølge, og vil komme med utfyllende 
kommentarer under hvert spørsmål. 
 

1) Har høringsinstansen synspunkter knyttet til leder av Kirkerådet? 

 
Nord-Hålogaland biskop mener at Bispemøtets preses også bør være leder for Kirkerådet. 
Dette er ordningen i våre søsterkirker i Sverige og Finland, og det er derfor en praksis som 
er utprøvd og som virker godt. Dagens ordning der både preses og leder for Kirkerådet er 
kirkens ansikt utad i ulike sammenhenger er ikke optimal. Det er lettere å kommunisere i 
samfunnet med en tydelig leder, og preses peker seg da ut. I mediebildet er det biskop og 
sokneprest som blir kontaktet av media for å uttale seg, ikke leder for bispedømme- og 
menighetsråd. Dette viser at den delte ledelsesstrukturen i kirken, som er et gode og noe vi 
vil beholde, er vanskelig å kommunisere utad. Dette må kirken ta på alvor, og en 
konsekvens er at preses bør være leder for Kirkerådet, og dermed også kirkens fremste 
talsperson.  

 
De problematiske sidene med preses som leder det blir pekt på i høringsnotatet er viktige 
problemstillinger å være klar over. Både balansen mellom vigslede og ikke-vigslede 
medlemmer i Kirkerådet, samt eventuelle uenigheter mellom Kirkerådet og Bispemøtet eller 
mistillitsforslag mot ledelsen er viktige spørsmål. Vi mener at dette er problemstillinger vi kan 
leve med.  
 
Balansen i Kirkerådet blir ikke avgjørende endret om leder kommer fra Bispemøtet. Dette 
forskyver bare balansen i ledelsen. Eventuelle uenigheter mellom kirkens organer er ikke 
avgjørende for om preses kan lede Kirkerådet. Mange organisasjoner klarer balansen 
mellom personer og interne gruppers meninger og overordnede vedtak som går mot dette. 
Det bør også vi i kirken klare.  
 
Det blir i høringsnotatet problematisert at det er tendenser til «gruppedannelser» i 
Kirkemøtet. En ordning der preses leder Kirkerådet vil være en motvekt til dette, og kan 
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medvirke til en konsensusbasert kirke, der ikke splittelse virker lammende på kirkens arbeid. 
Dette gjelder også i forbindelse med eventuelle mistillitsforslag, som blir problematisert i 
høringsnotatet. En leder som ikke er valgt gjennom de samme prosessene som andre vil til 
en viss grad stå utenfor interne uenigheter og det forventes av preses å stå for kirkens lære 
og vedtak. Det vil det også gjøre om preses leder Kirkerådet. Mistillit mot ledelsen av 
Kirkerådet vil ikke kunne felle preses, uavhengig av om preses leder Kirkerådet eller ikke, og 
vi mener det er fornuftig at denne funksjonen er leder for Kirkerådet for å sikre stabilitet og 
forutsigbarhet 
  

2) Har høringsinstansen synspunkter på spørsmålet om hvert bispedømme bær være 

representert i Kirkerådet? 

Nord-Hålogaland biskop mener alle bispedømmer skal være representert i Kirkerådet. 
 

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

medlem av Kirkemøtet? 

Nord-Hålogaland biskop mener Kirkerådets medlemmer skal være valgt blant Kirkemøtets 
medlemmer.  Leder for Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd og Kirkerådets utvalg for 
ungdomsspørsmål kommer vi tilbake til senere, og er ikke omfattet av denne regelen.  
Det er naturlig og viktig at Kirkerådets sammensetning har tilstrekkelig kompetanse innen 
relevante fagfelt som teologi, jus, økonomi og andre fag. Dette mener vi bør sikres innenfor 
Kirkemøtets valgte medlemmer, og det bør ikke lages et reglement som tillater å utpeke 
medlemmer av Kirkerådet gjennom en form for «supplering» av Kirkemøtets medlemmer i 
ettertid.  
 

4) Har høringsinstansen synspunkter på antallet prester i Kirkerådet 

5) Har høringsinstansen synspunkter på antallet lek kirkelig tilsatte i Kirkerådet? 

Vi velger å besvare disse spørsmålene under ett, da vårt svar på disse to spørsmålene 
griper inn i hverandre.  
I høringsnotatet er en viktig gruppe tilsatte i kirken utelatt, eller i det minste omtalt med en 
betegnelse som ikke er dekkende. Tilsatte i ulike vigslede stillinger (kantorer, diakoner og 
kateketer) blir omtalt som «lek kirkelig tilsatt», noe de ikke er. Denne gruppen er heller ikke 
prester, og blir derfor ikke betegnet med sin rette betegnelse i notatet. Dette er noe som må 
rettes opp i når de endelige reglene kommer på plass. Det må komme et skille mellom leke 
tilsatte, tilsatte i vigslede stillinger og prester. 
 
Det bør derfor gjøres en ny vurdering av gruppen «lek kirkelig tilsatte».  

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

deltakelse eller medlemskap i Kirkerådet? 

Nord-Hålogaland biskop mener det er naturlig at Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd er 
representerte i Kirkerådet. Disse to rådene har sentrale roller i kirkens arbeid, og tilfører 
rådet viktige impulser og perspektiver.  
Dersom Mkr og Skr selv kan fremme saker direkte til kirkemøtet, er det ikke naturlig at 
lederne der har stemmerett i kirkerådet. Men hvis disse rådene ikke kan fremme egne saker 
til kirkemøtet, bør lederne ha stemmerett i kirkerådet. 
 

7) Har høringsinstansen synspunkter på hvordan ungdomsrepresentasjonen i Kirkerådet kan 

ivaretas? 

Nord-Hålogaland biskop mener den beste måten å sikre ungdomsrepresentasjonen i 
Kirkerådet er gjennom å innføre en ordning lik den vi foreslår for Mellomkirkelig råd og 
Samisk kirkeråd, altså at lederen for Kirkerådets utvalg for ungdomsspørsmål er medlem av 
Kirkerådet med fulle rettigheter. Dette forutsetter at denne personen er valgt av 
Ungdommens kirkemøte. 
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I høringsnotatet blir det foreslått en kvoteordning for å sikre representasjonen av ungdom og 
unge voksne. Dette er ikke et forslag vi støtter. Med en ordning der leder for Kirkerådets 
utvalg for ungdomsspørsmål har plass i Kirkerådet, vil representasjonen være sikret. 
 

8) Har høringsinstansen synspunkter på antall varameldemmer i Kirkerådet? 

Nord-Hålogaland biskop mener det er tilstrekkelig med ett personlig varamedlem for hvert 
medlem i Kirkerådet. Med mulighet for årlige suppleringsvalg er dette nok. Bispemøtet 
velger vararepresentant for preses. 
 

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

høringsinstansen at Kirkerådet skal sammensettes? 

Nord-Hålogaland biskop ønsker at Kirkerådet skal ledes av preses. Rådet skal ha 
medlemmer fra alle bispedømmene, og medlemmene må være valgte representanter til 
Kirkemøtet. Lederne for Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd bør være med i rådet, med 
stemmerett dersom deres råd ikke kan fremme saker for kirkemøtet. Leder i Kirkerådets 
utvalg for ungdomsspørsmål skal være medlem av Kirkerådet med fulle rettigheter.  For 
hvert medlem i Kirkerådet skal det velges en personlig vararepresentant.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Olav Øygard  
biskop Steinar Sneås Skauge 
   rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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