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Høringsuttalelse - Regler for valg av Kirkerådet 

Nidaros bispedømmeråd har i møte 13.12.2018 i sak 71/18 «Regler for valg av Kirkerådet,» 
avgitt slik høringsuttalelse: 
 
Nidaros bispedømmeråd slutter seg til forslaget til nye regler for valg av Kirkerådet. 
For å kvalitetssikre Kirkemøtets nedfelte mål om kjønnsbalanse og 
ungdomsrepresentasjon, vil bispedømmerådet anbefale alternativ 2 under punktet 
«valg av øvrige medlemmer».  
 
I eksisterende regler for valg av Kirkerådet, §4-2, går ambisjonen om balanse i kjønn og 
alder tydelig frem:  
«Nominasjonskomiteen skal tilstrebe at begge kjønn er representert med ikke mindre enn 40 
prosent på den samlede kandidatliste og at listen inneholder en andel kandidater som er 
under 30 år på minst 20 prosent (hvis mulig).»  
Å dele opp valget av leke medlemmer til Kirkerådet, slik det er anført i alternativ 2 for «valg 
av øvrige medlemmer», vil gi Kirkemøtet en ekstra mulighet til å justere sammensetningen – 
selv om det blir en noe mer omfattende valgordning (én ekstra valgrunde).  
Nidaros bispedømmeråd slutter seg for øvrig til forslaget i høringsnotatet om rekkefølge på 
avstemningen, som skissert under alternativ 2, og antall rådsmedlemmer som velges i hver 
runde.  
Alternativ 1 vil i større grad bety at de som faktisk får flest stemmer blir valgt, og det vil gjøre 
selve gjennomføringen av valget smidigere og mer gjennomsiktig. Det gir imidlertid ikke 
Kirkemøtet samme mulighet til å sikre kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon. Hvis 
denne ordningen likevel blir foretrukket, må nominasjonskomitéen ta et tydelig ansvar for å 
sikre sammensetningen (jfr. §4,2, som beskriver ansvaret for selve kandidatlisten.)  
For øvrig er Nidaros bispedømmeråd enig i at valget av Kirkeråd gjennomføres som 
flertallsvalg i Kirkemøtet. Det er ennå for tidlig å gjennomføre valg til Kirkerådet som 
forholdsvalg. Dette kan vurderes på nytt når flere nominasjonsgrupper er etablert, og 
Kirkemøtet eventuelt er tydeligere basert på ulike valglister.  
Når det gjelder valg av leke kirkelige tilsatte, slutter bispedømmerådet seg til forslag i nytt 
regelverk om at nominasjonskomitéen fremdeles skal fremme en liste på tre representanter 
(i motsetning til prestenes representant, hvor alle Kirkemøtets prester er kandidater).  
Bispedømmerådet slutter seg til at varamedlemmer velges i en egen valgomgang etter at de 
faste representantene er valgt. Gjeldende nominasjonsordning, som beskrevet i 
høringsnotatet, kan videreføres i henhold til forslaget fra Kirkerådet 
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Med vennlig hilsen  
 
 
Steinar Skomedal  
stiftsdirektør Inge Torset 
 seksjonsleder 
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