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Nord-Hålogaland bispedømmeråd takker for et godt og gjennomarbeidet høringsdokument som 

søker å ivareta viktige interesser og behov når Kirkerådet skal velges. Det er viktig å få et reglement 

som på best mulig måte ivaretar hensynet til alderssammensetning, mindretallsrepresentasjon, 

samisk representasjon og geografisk spredning. Samtidig er det viktig at reglementet og prosedyren 

som følger av reglementet er så enkel og oversiktlig som mulig. Det mener vi forslaget som er lagt 

frem ivaretar på en god måte. 

Nord-Hålogaland bispedømmeråd støtter at Kirkerådet velges ved flertallsvalg, slik forslaget 

innebærer. Flertallsvalg vil si at det er vanskeligere å sikre minoritetsgrupperinger representasjon, 

vanskeligere å sikre kjønns-, geografisk- og aldersbalanse samt vanskeligere å ivareta andre 

prinsipper som vi ønsker skal være tilstede i Den norske kirkes rådsstruktur. På bakgrunn av dette 

mener vi at «Alternativ 2» er det beste alternativet av de to alternativene som er lagt fram med 

tanke på hvordan man velger Kirkerådet blant Kirkemøtets medlemmer. Dette alternativet er litt mer 

komplisert enn alternativet, men det sikrer at Kirkemøtet kan ivareta slike behov når man kommer til 

andre stemmerunde. Nord-Hålogaland bispedømmeråd mener derfor «Alternativ 2» er det beste 

alternativet. Når det gjelder antall medlemmer som blir valgt i hver av rundene i dette alternativet, er 

vi i utgangspunktet fornøyd med forslaget slik det ligger nå. 

Når det gjelder valg av leder og varamedlemmer støtter vi forslaget slik det ligger nå. 

Kirkerådet ber om høringsinstansenes vurdering av hvorvidt alle leke, kirkelige tilsatte bør være 

kandidater til Kirkerådet, eller om nominasjonskomiteen skal foreslå tre som i dag. Vi mener dagens 

ordning er grei, siden bare en person fra denne kategorien skal velges. 

For øvrig vil vi i denne sammenheng peke på at begrepet «leke kirkelige ansatte» ikke er et godt 

uttrykk i denne sammenheng. Vigslede medarbeidere, som denne kategorien blant Kirkemøtets 

medlemmer ofte vil være, er ikke «leke», og bør ikke benevnes som dette i regelverket. Dette er et 

punkt vi pekte på i høringssvaret vårt om Kirkerådets sammensetning i november 2017, og det er 

skuffende å se at ikke dette har blitt rettet opp i. 

Kirkerådet ber også høringsinstansene gi sine vurderinger rundt hvorvidt det skal presiseres hvor 

mange personer Kirkemøtets medlemmer kan og skal stemme på under valget til Kirkerådet. Nord-

Hålogaland bispedømmeråd ser ikke at det er noe til hinder for å presisere dette. All presisering som 

fører til at Kirkemøtet unngår forvirring er av det gode. 

For øvrig mener vi som sagt at forslaget er godt og ivaretar de ulike hensyn som skal og må ivaretas 

på en god måte.      


