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Høringsuttalelse fra Sør-Hålogaland bispedømmeråd 

Kirkerådet har sendt et høringsnotat om Kirkerådets sammensetning på høring til 
alle bispedømmeråd, Bispemøtet, KA, arbeidstakerorganisasjonene og de tre 
teologiske utdanningsinstitusjonene.  
 
Sør-Hålogaland Bispedømmeråd behandlet høringen i sitt møte 11. desember og 
kom fram til følgende uttalelse. 
 
 1. Har høringsinstansen synspunkter knyttet til leder av Kirkerådet?  
 
Flertallet i Sør-Hålogaland Bispedømmeråd, 6, mener at leder for rådet velges fritt 
blant medlemmene i kirkemøtet. Dette forutsetter en endret sammensetning av 
Kirkerådets Arbeidsgiverutvalg(AGU) 
 

Mindretallet i Sør-Hålogaland Bispedømmeråd, 3, mener at leder for KR skal velges 
blant de i KM som er direkte valgt blant kirkens medlemmer. Kirkerådets leder kan 
ikke være kirkelig tilsatt 
 
 

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

representert i Kirkerådet?  

 

Flertallet i Sør-Hålogaland Bispedømmeråd, 5, mener at alle BDR bør være 
representert i KR med valgt lek representant 
Mindretallet i Sør-Hålogaland Bispedømmeråd, 4, mener at alle BDR bør være 
representert i KR.  
 
3. Har høringsinstansen synspunkter på spørsmålet om Kirkerådets medlemmer må være 
medlem av Kirkemøtet?  
 

Sør-Hålogaland Bispedømmeråd mener at Kirkerådets medlemmer velges av og 
blant KMs medlemmer.  
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Dette med unntak av preses som ikke velges av KM, men inngår som fast medlem 
av KR med visepreses som vara. 
 
 
4. Har høringsinstansen synspunkter på antallet prester i Kirkerådet?  
 

Flertallet i Sør-Hålogaland Bispedømmeråd, 5, mener at det bør minst være to 
prester utenom preses i KR.  
Mindretallet i Sør-Hålogaland Bispedømmeråd ,4, mener at det bør være to prester 
utenom preses i KR, valgt blant KMs medlemmer. 
 

5. Har høringsinstansen synspunkter på antallet lek kirkelig tilsatte i Kirkerådet?  
4 av Sør-Hålogaland Bispedømmeråd medlemmer mener at det bør velges en lek 
kirkelig tilsatt til KR, valgt blant KMs medlemmer. 
4 av Sør-Hålogaland Bispedømmeråd medlemmer mener at det ikke skal velges 
egen representant fra de lek tilsatte, men at de lektilsatte er valgbare som lek 
representant jfr punkt 2. 
En unnlot å stemme 
 
6. Har høringsinstansen synspunkter på lederne i Mellomkirkelig råds og Samisk kirkeråds 
deltakelse eller medlemskap i Kirkerådet?  
Sør-Hålogaland Bispedømmeråd anbefaler at lederne av Mellomkirke råd og Samisk 
kirkeråd fortsatt skal gis møte-, forslags- og talerett i KR.  
 
7. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan ungdomsrepresentasjon i Kirkerådet kan 
ivaretas?  
Sør-Hålogaland Bispedømmeråd mener at leder for Kirkerådets utvalg for 
ungdomsspørsmål gis møte-, forslags- og talerett i KR.  
8. Har høringsinstansen synspunkter på antall varamedlemmer i Kirkerådet?  
 
Sør-Hålogaland Bispedømmeråd mener at det bør være mer enn en vara for hver 
representant i KR 
  
Noen mulige alternativer  

Sør-Hålogaland Bispedømmeråd anbefaler å holde på den nåværende ordning A. 
Denne gir best mulighet for på få til en sammensetningav KR som sikrer at alle 
bispedømmerådene er representert. 
 

9. På bakgrunn av høringsinstansens vurderinger til spørsmålene ovenfor: 
Hvordan ønsker høringsinstansen oppsummerende at Kirkerådet skal 
sammensettes?  
 

Sør-Hålogaland Bispedømmeråd henviser her til våre svar på spørsmål 1,2 og 3. 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Jan-Kjell Jonassen  
Stiftsdirektør Bernt Aanonsen 
 
 
 

Pilegrimsprest/rådgiver misjon 
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