
 

  

 

DEN NORSKE KIRKE 
Agder og Telemark bispedømmeråd 
 
 

Høringssvar 
Agder og Telemark bispedømmeråd takker for muligheten til å gi høringssvar i forbindelse med regler 

for valg av Kirkerådet. Vi har mottatt et godt gjennomarbeidet høringsnotat og vi har følgende 

innspill: 

 

Agder og Telemark bispedømmeråd støtter at Kirkerådet velges ved flertallsvalg. Vi støtter altså at det 

ikke fremmes forslag om forholdsvalg nå, samtidig som vi ønsker at denne valgordningen vurderes i 

fremtiden da den er bedre egnet til å sikre mindretallsrepresentasjon. 

 

Agder og Telemark bispedømmeråd støtter forslaget om å videreføre dagens regler for valg av 

Kirkerådets leder, som inkluderer at Kirkemøtet først velger leder blant Kirkemøtets leke medlemmer 

og at dette skjer ved en egen valgomgang. 

 

Agder og Telemark bispedømmeråd foretrekker Alternativ 2 ved «Valg av andre medlemmer til 

Kirkerådet», da vi anser behovet for å legge til rette for at Kirkemøtet kan ivareta sine målsetninger 

om at det skal være minst 40 % av hvert kjønn og minst 20 % under 30 år i Kirkerådet som 

tungtveiende hensyn. Vi vil understeke at dette er sentrale målsettinger for kirkedemokratiet, mens de 

argumentene som taler imot alternativ 2 ikke er like tungtveiende. Hva gjelder hvor mange som skal 

velges i hver valgomgang støtter vi forslaget slik det foreligger under alternativ 2.  

 

Vi ønsker også at valgreglene utformes på en slik måte at ett bispedømme ikke kan få både lek 

representant, lek kirkelig tilsatt og prest valgt inn i Kirkerådet. 

 

Agder og Telemark bispedømme støtter forslaget om valg av varamedlemmer, men vi ønsker et tillegg 

i § 3-4 der det tydeliggjøres at Kirkemøtet velger personlige varamedlemmer «fra det enkelte 

bispedømmet» i en egen valgomgang.   

 

Vi støtter også forslaget om å videreføre dagens nominasjonsordning med ett unntak: vi ønsker at alle 

leke kirkelige tilsatte i Kirkemøtet skal være å anse som kandidater til Kirkerådet, på samme måte som 

prestene. Vi ber Kirkerådet ta stilling til om det finnes en bedre formulering enn «lek kirkelig tilsatt» 

da denne gruppen inneholder personer i vigslede stillinger. Hva gjelder nominasjonskomitéen vil vi 

også i denne sammenheng understreke betydningen av å ta hensyn til representativitet og mindretallet 

for eksempel i teologisk ståsted. 

 

Agder og Telemark bispedømmeråd støtter videreføringen av bestemmelser tilknyttet nyvalg og 

uttredelse i valgperioden samt bestemmelser tilknyttet stemmelikhet og forkasting av stemmer.  

 

Kirkerådet ber avslutningsvis høringsinstansene vurdere om det skal presiseres hvor mange personer 

Kirkemøtets medlemmer kan og skal stemme på under valget. Da en slik presisering kan bidra til å 

gjøre valgprosessen tydeligere, støtter Agder og Telemark bispedømmeråd dette forslaget.  

 

 

  

Fungerende stiftsdirektør 

Bjarne Nordhagen 

  

 

 


