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Høring vedrørende Kirkerådets sammensetning - høringssvar fra 
Oslo bispedømmeråd 

Oslo bispedømmeråd takker for anledningen til å avgi høringssvar vedrørende Kirkerådets 
sammensetning. Oslo bispedømmeråd oversender følgende svar på spørsmålene i 
Kirkerådets høringsnotat av 26.september 2017: 
 
Vedtak sak 88/17, Oslo bispedømmeråds møte 6. november 2017. 
 
Særlig om leder av Kirkerådet 
Et flertall i Oslo bispedømmeråd ønsker at leder av Kirkerådet velges blant Kirkemøtets leke 
(ikke tilsatte) valgte medlemmer (6 stemmer). 
Et mindretall i Oslo bispedømmeråd ønsker en videreføring av bestemmelsen om at 
Kirkemøtets valgte medlemmer er valgbare til leder av Kirkerådet (4 stemmer). 
 
Kirkerådets sammensetning 
Oslo bispedømmeråd mener at hvert bispedømme bør være representert i Kirkerådet. 
Kirkerådets medlemmer bør være medlem av Kirkemøtet. Det velges en lek (ikke tilsatt) 
valgt fra hvert bispedømme (enstemmig). 
 
Representasjon av prester og lek kirkelig tilsatte 
Oslo bispedømmeråd er delt i synet på antall prester og lek kirkelig tilsatte i Kirkerådet: 
To prester og én lek kirkelig tilsatt – (4 stemmer) 
To prester og to lek kirkelig tilsatte – (5 stemmer) 
Tre prester og én lek kirkelig tilsatt – (1 stemme) 
De leke kirkelige tilsatte velges på egen kvote (enstemmig). 
 
Lederne i Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd 
Oslo bispedømmeråd mener at lederne i Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd skal ha 
møte-, tale og forslagsrett i Kirkerådet (enstemmig). 
 
Ungdomsrepresentasjon i Kirkerådet 
Det bør fortsatt tilstrebes minst 20 prosent representasjon av unge under 30 år.  
Lederen av UFUNG har møte-, tale- og forslagsrett i Kirkerådet. Leder av UFUNG velges av 
Ungdommens Kirkemøte. Oslo bispedømmeråd ønsker en helhetlig gjennomgang av 
ungdomsdemokratiet (enstemmig). 
 
Varamedlemmer 
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Hver representant i Kirkerådet har to personlige varamedlemmer (enstemmig). 
 
Representasjon av begge kjønn 
Oslo bispedømmeråd mener i tråd med tidligere uttalelser og Strategiplan for likestilling 
mellom kjønn i Den norske kirke, at det bør tilstrebes minst 40 prosents representasjon av 
begge kjønn i Kirkerådet. Dette aspektet er ikke omtalt i høringsnotatet fra Kirkerådet 
(enstemmig). 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Elise Sandnes e.f.  
stiftsdirektør Gry Friis Eriksen 
 seniorrådgiver 
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