
Tunsberg bispedømmeråd takker for muligheten til å gi høringssvar på et godt og 

gjennomarbeidet høringsdokument. Forslaget til regelverk som nå legges frem, forsøker på 

en god måte å ivareta viktige interesser og behov når Kirkerådet skal velges. Det er viktig å 

få et regelverk som sikrer en bred representasjon, som ivaretar geografisk spredning, 

alderssammensetning og minoritetsgrupper. 

 

Det er også viktig at regelverket, og prosedyren som følger av reglementet, er så enkle og 

oversiktlige som mulig. 

 

Tunsberg bispedømmeråd støtter at Kirkerådet foreløpig velges ved flertallsvalg. 

Flertallsvalg innebærer at flertallet av Kirkemøtets medlemmer avgjør hvem som skal sitte i 

Kirkerådet. En ordning med forholdsvalg kan muligens gi en bedre avspeiling av bredden i 

kirkemøtet, men Tunsberg bispedømmeråd støtter at det ikke fremmes forslag om 

forholdsvalg nå. 

 

Tunsberg bispedømmeråd støtter Kirkerådets forslag om å videreføre dagens ordning for 

valg av Kirkerådets leder. (Punkt 3) 

 

I høringsnotatet (punkt 4) utfordres bispedømmerådet til å vurdere ordning for valg av andre 

medlemmer til Kirkerådet. Bispedømmerådet anser «Alternativ 2» som det beste alternativet 

av de to som er lagt fram. 

Dette alternativet innebærer en ekstra valgrunde, men det vil kunne gi en bedre trygghet for 

at Kirkemøtet ivaretar sine målsetninger om representasjon av minst 40% fra hvert kjønn og 

minst 20% under 30 år i Kirkerådet. 

Kirkerådet ber i høringen om en vurdering av antallet medlemmer som velges i hver runde. 

Tunsberg bispedømmeråd støtter forslaget slik det står i «Alternativ 2». 

Bispedømmerådet støtter også forslaget til valg av leder, og til valg av varamedlemmer. 

(Punkt 5) Bispedømmerådet vil imidlertid ønske at man bruker en ordning for geistlig 

varamedlem der innføres nummerert rekkefølge i stedet for personlig vara. Bispedømmerådet 

mener at det vil sikre kontinuitet i vararepresentasjonen blant prestene. 

 

 Når det gjelder nominasjonsordning (Punkt 6), så foreslår Kirkerådet å videreføre dagens 

ordning. Tunsberg bispedømmeråd støtter Kirkerådets forslag om videreføring av gjeldende 

nominasjonsordning.  

 

Tunsberg bispedømmeråd støtter videreføringen av de bestemmelser som regulerer nyvalg i 

valgperioden, uttreden av Kirkerådet i valgperioden, og bestemmelsene om stemmelikhet og 

om hvordan stemmesedler forkastes. (Punkt 7)  

 

Kirkerådet ber også om at høringsinstansene gir en vurdering av hvorvidt det skal presiseres 

hvor mange personer Kirkemøtets medlemmer kan og skal stemme på under valget til 

Kirkerådet. Tunsberg bispedømmeråd støtter en slik presisering dersom den kan gjøre 

valgprosessen tydeligere.  

 


