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Høring om Kirkerådets sammensetning.                                 
Høringssvar fra Tunsberg bispedømmeråd og Tunsberg biskop 

Vi har mottatt høringsnotatet av 29.09.2017 om Kirkerådets sammensetning og saken er 
behandlet i Tunsberg bispedømmeråd 30.10.2017. 
 
Innledning 
Tunsberg bispedømmeråd mener at det er viktig å få til en god sammensetning av 
Kirkerådet som i størst mulig grad gjenspeiler bredden i Den norske kirke, geografisk, 
teologisk og kulturelt. Det er utgangspunktet for vårt svar på høringen. 
I og med at denne høringen foregriper den nye kirkeordningen som skal utformes etter 2020, 
ser vi at det er enkelte problemstillinger som henger sammen med hvordan den nye 
kirkeordningen blir og som det derfor er vanskelig å legge føringer for nå. Derfor mener 
Tunsberg bispedømmeråd at det i denne omgangen ikke er behov for større endringer. 
 
Kirkerådet er et viktig organ som har stort ansvar og oppgaver som Kirkemøtets utøvende 
organ (jmf. Storting og regjering). Det er derfor viktig å ha en sammensetning av rådet som 
gjenspeiler Kirkens medlemmer og Kirkemøtets sammensetning. 
 
Vi vil i det følgende besvare de spørsmålene som stilles i høringsnotatet. 
 

1. Leder av Kirkerådet 
Tunsberg bispedømmeråd vil foreslå at leder av Kirkerådet skal velges blant de leke 
medlemmene av Kirkemøtet. Det vil sikrer lederen en demokratisk plattform og være med på 
å opprettholde balansen mellom den ordinerte tjenesten og de leke medlemmene.  
Vi foreslår at nestleder av Kirkerådet skal velges blant de leke medlemmer av Kirkerådet. 
 

2. Bør hvert bispedømme være representert i Kirkerådet? 
Tunsberg bispedømmeråd mener at alle bispedømmene skal være representert i Kirkerådet. 
 

3. Må Kirkerådets medlemmer være medlem av Kirkemøtet? 
Tunsberg bispedømmeråd mener at alle de faste medlemmer av Kirkerådet må være 
medlemmer av Kirkemøtet. Kirkerådet er som utøvende organ forpliktet på de vedtak som 
gjøres i Kirkemøtet og de er ansvarlige for de sakene som fremmes for Kirkemøtet.  
Tunsberg bispedømmeråd mener at det er et problem at varamedlemmer for prestene og lek 
kirkelig tilsatt medlem av Kirkerådet ikke blir valgt av Kirkemøtet.  
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4. Antall prester i Kirkerådet. 
Tunsberg bispedømmeråd mener at dagens ordning bør videreføre inntil videre. 
 

5. Antall lek kirkelig tilsatte i Kirkerådet. 
Tunsberg bispedømmeråd mener at dagens ordning med en representant for de leke 
kirkelige tilsatte videreføres inntil videre. 
 

6. Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd. 
Tunsberg bispedømmeråd mener at dagens ordning med at leder og Mellomkirkelig råd og 
Samisk kirkeråd har møte- og tale- og forslagsrett skal videreføres. 
 

7. Ungdomsrepresentasjon i Kirkerådet 
Tunsberg bispedømmeråd mener at det er svært viktig å løfte fram representasjonen av 
unge i alle kirkelige råd. I henhold til vedtak i Ungdommens kirkemøte, UKM 07/17, vil vi 
foreslå at leder av Utvalg for ungdomsspørsmål, valgt av Ungdommens kirkemøte, gis møte-
, tale- og forslagsrett i Kirkerådets møter. Denne representasjonen vil være på linje med 
leder av Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd. 
Vi er mer usikre på om det er riktig å sette et krav om at to av medlemmene som velges til 
Kirkerådet må være under 30 år ved valget. 
 

8. Antall varamedlemmer 
Tunsberg bispedømmeråd mener at dagens ordning med ett personlig varamedlem pr. faste 
medlem skal videreføres. 
 

9. Kirkerådets sammensetning – oppsummert 
Tunsberg bispedømmeråd mener at det bør være samme fordeling av leke medlemmer, 
prester og lek kirkelig tilsatte i Kirkerådet som det er i dag. Preses i Bispemøtet må fortsatt 
være fast medlem av Kirkerådet. 
Tunsberg bispedømmeråd vil gi leder av Utvalg for ungdomsspørsmål samme status som 
leder av Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd, møte-, tale- og forslagsrett. 
Det velges som i dag faste personlige varamedlem. Dette må også gjelde prestene og lek 
kirkelig representant i Kirkerådet. 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Per Arne Dahl 
Biskop 
 
 
Rolf Simeon Andersen  
Stiftsdirektør Ole Martin Thelin 
 seniorrådgiver demokrati og personal 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Mottakere: 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk 
kirkeråd            

Postboks 799 
Sentrum 

0106 OSLO 

KR - Avdeling for kirkeordning, Andreas 
Henriksen Aarflot  

Postboks 799 
Sentrum 

0106 OSLO 
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