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Høringsuttalelse - regler for valg til Kirkerådet 

Vi viser til oversendt utkast til regler for valg til Kirkerådet med anmodning om å avgi 
høringsuttalelse. 
 
Bispemøtets arbeidsutvalg har behandlet saken i møte 6. november og 11.-12. november 
2018. Bispemøtet vil uttale følgende: 
 
1. Innledning 

Kirkerådet redegjør i sin høringsuttalelse om forholdet mellom flertallsvalg og 
forholdstallsvalg til Kirkerådet.  Valgordningen i dag har til grunn at Kirkerådet velges ved 
flertallsvalg, og dette foreslås videreført. Det innvendes at forholdstallsvalg vil i større grad 
kunne sikre mindretallsrepresentasjon, men at det antas at det vil være for tidlig å 
introdusere en slik valgordning nå. 
 
Bispemøtet er enige med Kirkerådet i at det er vanskelig å innføre en slik ordning, ettersom 
dette krever egne lister for valg av Kirkeråd og ikke alle grupperinger i kirkedemokratiet av 
ulike årsaker ønsker å stille egne lister. Bispemøtet mener likevel at det bør sees på 
hvordan man kan sikre en mindretallsrepresentasjon i Kirkerådet uten at dette må skje 
utelukkende som en gest fra flertallet. Bispemøtet mener også at Kirkerådets relasjon til 
Kirkemøtet ikke kan forstås ut i fra en parlamentarisk modell, men heller som en analogi til 
formannskapsmodellen i kommunene.  
 
Kirkerådet legger til grunn at det vil være naturlig å videreføre ordningen med at Bispemøtet 
selv oppnevner biskop og vararepresentant. Bispemøtet er glad for at dette videreføres. 
 
2. Valg av Kirkerådets leder 

Kirkemøtet har bestemt at Kirkerådets leder skal velges blant Kirkemøtets leke medlemmer. 
En konsekvens av den nye sammensettingen er at det bispedømmet som valgt leder 
representerer ikke får flere valgte leke representanter i Kirkerådet. Bispemøtet er glade for 
denne ordningen, og støtter at Kirkerådets leder velges i første valgomgang som et 
flertallsvalg, og at valgperioden vil være for to år av gangen. 
 
3. Valg av andre medlemmer til Kirkerådet 



   

  2 av 3 
   
 
Ettersom de valgte leke representantene i et nytt Kirkeråd vil dekke geografisk 
representasjon, mener Bispemøtet at alle prester og leke tilsatte i Kirkemøtet bør være 
valgbare til Kirkerådet.  
 
Kirkerådet presenterer to ulike varianter for valg av øvrige medlemmer til Kirkerådet, og at 
dette gjennomføres enten i én eller to valgomganger. Å velge alle i én valgomgang vil i 
større grad ivareta en forenkling av valgprosessen, mens å gjennomføre to valgomganger i 
større grad vil kunne sikre mindretallsrepresentasjon, samt bidra til å ivareta Kirkemøtets 
målsetting om at det skal være minst 40% av hvert kjønn og minst 20% under 30 år i 
Kirkerådet. 
 
Bispemøtet vil gi sin tilslutning til alternativ 2, og mener at hensynet til en bredde i 
Kirkerådets sammensetning er viktigere enn enkle valgordninger. Bispemøtet mener at det 
skisserte forslaget, hvor fem leke medlemmer, to prester og en lek kirkelig tilsatt, velges i 
andre valgomgang mens de resterende medlemmene velges i tredje valgomgang, gir 
mening. Det bør ikke være en målsetting om at det skal velges færre i tredje enn andre 
valgomgang.  
 
4. Valg av varamedlemmer 

Kirkemøtet har bestemt at hvert medlem i Kirkerådet skal ha en personlig vararepresentant. 
Bispemøtet støtter at disse velges i en fjerde valgomgang.  
 
Oppdaterte regler for sammensetting av Kirkerådet gjør at prestene ikke lenger må være 
knyttet til et geografisk området, og dette gjør det mulig å tenke annerledes omkring 
varaordningen for disse representantene. Kirkerådet skriver i høringsbrevet at «For prestene 
i Kirkerådet er det imidlertid teknisk mulig å innføre en ordning med varamedlemmer i 
nummerert rekkefølge.» Dersom hver prest har sin personlige vara, vil åtte av elleve prester 
i Kirkemøtet på ulike måter være knyttet til Kirkerådet.  
 
Bispemøtet vil vektlegge at prestenes rolle i Kirkerådet har en annen karakter enn de valgte 
leke og den lek kirkelige tilsatte. De er medlemmer av Kirkerådet som representanter for 
tjenesten med Ord og sakrament. Dette er modellen Den norske kirke har i sine valgte 
organ; samvirket mellom embete og råd. Dette tilsier at noen andre regler kan gjelde for valg 
til vararepresentant for prestene enn de øvrige medlemmene av Kirkerådet. Bispemøtet 
mener derfor at prestene i Kirkerådet i stedet for å ha en personlig vara, har en ordning med 
varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Dette vil i større grad ivareta behovet for 
kontinuitet i Kirkerådet og vil tydeligere fremheve at prestenes deltagelse i Kirkerådet er noe 
kvalitativt annerledes enn de øvrige medlemmene. 
 
5. Nominasjonsordning 

Kirkerådet foreslår å videreføre gjeldende nominasjonsordning ved valg av Kirkerådet. Et 
unntak er at man ber høringsinstansene om tilbakemelding på om alle lek kirkelig tilsatte bør 
være å regne som kandidater til Kirkerådet, eller om dagens ordning hvor tre kandidater 
innstilles av nominasjonskomiteen skal videreføres.  
 
Bispemøtet mener at det kan være grunn både for å tenke nytt og å videreføre dagens 
ordning. Ettersom lek kirkelig tilsatt ikke lenger vil ivareta et geografisk hensyn kan det være 
naturlig å tenke at alle elleve lek kirkelige tilsatte i Kirkemøtet må regnes som kandidater til 
Kirkerådet slik prestene er. Samtidig vurderer Bispemøtet det slik at lek kirkelig tilsatt i 
Kirkemøtet og Kirkerådet har likt utgangspunkt som valgte leke medlemmer, og dermed bør 
velges på lik linje med dem heller enn med prestene. Bispemøtet ønsker derfor at gjeldende 
ordning videreføres. 
 
6. Andre bestemmelser 
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Kirkerådet ber høringsinstansene særskilt vurdere om det skal presiseres eksplisitt i reglene 
at man avgir stemme på like mange kandidater som skal velges innen hver kategori. 
Bispemøtet har ingen kommentarer til dette utenom at det alltid er praktisk med tydelige 
regler for å unngå uklarhet 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Christofer Solbakken e.f.  
generalsekretær  
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