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Høring - Regler for valg av Kirkerådet 

Hamar biskop og Hamar bispedømmeråd støtter i hovedsak det fremlagte forslaget til Regler 
for valg av Kirkerådet, med følgende innspill: 
 
Flertalls- eller forholdstallsvalg 
Hamar biskop og Hamar bispedømmeråd støtter forslaget om at Kirkerådet velges ved 
flertallsvalg. 
Valg til Kirkemøtet i 2019 skjer etter all sannsynlighet ved forholdsvalg, men samtidig vil 
nominasjonskomiteens liste for det enkelte bispedømme oppfattes annerledes enn de øvrige 
listene med tanke på samling om felles kirkepolitisk ståsted. Hamar biskop og Hamar 
bispedømmeråd vil anbefale at en ikke gjennomfører valg av Kirkerådet som 
forholdstallsvalg. 
 
Valg av Kirkerådets leder 
Kirkemøtet har bestemt at lederen av Kirkerådet skal velges blant Kirkemøtets leke 
medlemmer. Hamar biskop og Hamar bispedømmeråd støtter høringsnotatets anbefaling 
om at valget av leder fortsatt bør velges i en særskilt avstemning før resten av rådet velges. 
Hamar biskop og Hamar bispedømmeråd støtter også forslaget om at leder velges for to år 
av gangen.  
 
Valg av andre medlemmer til Kirkerådet 
Hamar biskop og Hamar bispedømmeråd foreslår en valgordning med fire valgomganger, i 
tråd med alternativ 2 i høringsnotatet. Hamar biskop og Hamar bispedømmeråd mener 
alternativ 1, hvor alle andre medlemmer enn leder velges i samme valgomgang, gir for liten 
mulighet til å imøtekomme intensjonen om minst 40 prosent representasjon av hvert kjønn 
og representasjon av unge under 30 år.  
Hamar biskop og Hamar bispedømmeråd mener at fordelingen mellom valgomgang 2 og 3 
bør være slik at en i andre valgomgang velger seks representanter, og at fire representanter 
velges i tredje valgomgang. 
Hamar biskop og Hamar bispedømmeråd vil peke på at det samtidig kan bli krevende å 
ivareta tanken om bredde i Kirkerådets sammensetning, i den tredje valgomgangen. 
Demokrati er som kjent ikke bare at flertallet styrer, men at det også tas tilbørlig hensyn til 
helheten. Både kjønn, alder og bredde i kirkepolitiske synspunkt reflekteres i høringsnotatet 
som forhold som må tas i betraktning i den tredje valgomgangen. Spørsmålet er om det kan 
bli for mange hensyn som skal ivaretas, og om det også kan skje at de ulike hensynene 
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spilles ut mot hverandre, slik at man i realiteten i denne valgomgangen ikke får et resultat 
som medfører en god nok bredde i sammensetningen av Kirkerådet. 
Hamar biskop og Hamar bispedømmeråd mener det mest sårbare i dette er 
ungdomsrepresentasjonen, og at det er grunn til å vurdere særskilt om målsetningen om at 
20 prosent av medlemmene i Kirkerådet bør være under 30 år, altså minst 3-4 av 
medlemmene, er mulig å ivareta gjennom den foreslåtte valgordningen, eller om det bør tas 
egne grep for å sikre en slik representasjon. 
 
Valg av varamedlemmer 
Hamar biskop og Hamar bispedømmeråd mener at det bør innføres en ordning som ikke 
gjør det nødvendig med egne valgomganger for valg av varamedlemmer, men at man følger 
prinsippet om at den med nest flest stemmer velges som vararepresentant. 
 
Nominasjonsordning 
Hamar biskop og Hamar bispedømmeråd støtter at en viderefører gjeldende 
nominasjonsordning ved valg av Kirkerådet. Hamar biskop og Hamar bispedømmeråd 
støtter at ordningen videreføres også når det gjelder valg av lek kirkelig tilsatt medlem til 
Kirkerådet. 
 
Andre bestemmelser 
Hamar biskop og Hamar bispedømmeråd støtter at det etableres bestemmelser i 
valgreglene som åpner opp for at Kirkerådet kan velges enten ved stemmesedler på papir 
eller ved bruk av elektronisk møtesystem. 
Hamar biskop og Hamar bispedømmeråd støtter videreføring av bestemmelsene gjeldende 
fra 1.januar 2017 som regulerer hvordan Kirkemøtet kan skifte ut Kirkerådet og foreta et 
nyvalg i valgperioden.  
Hamar biskop og Hamar bispedømmeråd støtter også videreføring av bestemmelsene om 
uttreden av Kirkerådet i valgperioden, hvor reglene i kirkeloven § 7 gjøres tilsvarende 
gjeldende for Kirkerådet, samt bestemmelsen om at Kirkerådet kan foreta mindre endringer i 
reglene. 
Hamar biskop og Hamar bispedømmeråd støtter videreføring av bestemmelsene om 
stemmelikhet.  
Når det gjelder hvor mange kandidater det skal avgis stemmer på, mener Hamar biskop og 
Hamar bispedømmeråd at en må holde fast ved muligheten til ved valg å stemme blankt i 
henhold til kirkeloven § 30 annet ledd. For tydelighetens skyld kan dette gjerne presiseres i 
valgreglene. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Freddy Knutsen  
Stiftsdirektør Lars Erlend Kielland 
 Saksbehandler 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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