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Høring - regler for valg av Kirkerådet
Sammendrag
Kirkemøtet vedtok i 2018 føringer for hvordan Kirkerådet skal være sammensatt fra
2020 av, og ba samtidig Kirkerådet om å forberede en sak om regler for valg av
Kirkerådet til Kirkemøtet, som bygger på den sammensetningen Kirkemøtet
bestemte.
Vedlagte utkast til høringsnotat med et forslag til nye regler for valg av Kirkerådet
foreslås sendt på høring til bispedømmerådene og Bispemøtet med frist 1. november
2018.
Høringsnotatet inneholder to forslag til alternative ordninger med flertallsvalg. Den
første ordningen er en forenklet ordning med to valgomganger; først velges leder i en
særskilt avstemning før resten av medlemmene velges i en felles avstemning. Den
andre ordningen tar sikte på i større grad å gi Kirkemøtet mulighet til å sikre en
balanse i Kirkerådets sammensetning ved at det gjennomføres tre valgomganger;
først velges leder, så velges fem leke medlemmer, en lek kirkelig tilsatt og to prester,
etterfulgt av valget av de resterende fem leke medlemmene og to prester. Det foreslås
å sende saken på høring uten at Kirkerådet tar stilling til hvilket av de to
alternativene det går inn for.

Forslag til vedtak
Kirkerådet sender vedlagte høringsnotat og forslag til regler på høring til
bispedømmerådene og Bispemøtet med høringsfrist 15. desember 2018.

Saksorientering
Innledning
Kirkemøtet har behandlet regler for valg av Kirkerådet en rekke ganger, blant annet i
2008, 2009, 2010, 2011 og 2014. Bakgrunnen for dette har vært at de krav som har
vært fastsatt for sammensetningen av Kirkerådet, har gjort det vanskelig å finne en
ideell ordning for valggjennomføringen. Kirkemøtet vedtok i 2018 et forslag om å
endre Kirkerådets sammensetning, noe som vil gjøre det enklere å gjennomføre
valget.
Det foreslås å sende forslaget på høring til bispedømmerådene og Bispemøtet med
høringsfrist 15. desember 2018. Det innebærer en høringsperiode på om lag sju uker.
Det er en kort frist, som anses nødvendig for at Kirkerådet kan få en sak til
behandling på sitt januarmøtemøte. Stiftsdirektørene har blitt orientert om at
høringen kommer i denne perioden. Som vanlig vil også andre instanser ha anledning
til å avgi høringsuttalelse.
Høringer kan tilrettelegges på ulikt vis, med eller uten høringsspørsmål. I denne
høringen er det lagt opp til å sende ut et høringsnotat uten høringsspørsmål, da det
forventes at bispedømmerådene og Bispemøtet ikke vil ha behov for den ekstra
veiledningen høringsspørsmål gir. I oversendelsesbrevet vil høringsinstansene bli
bedt om å gi tilbakemelding på hvilket av de to alternativene de går inn for samt på
konkrete bestemmelser i regelforslaget.
Om forslagene
Kirkemøtet har bestemt at Kirkerådet skal bestå av et lekt medlem fra hvert
bispedømme, en lek kirkelig tilsatt, fire prester og en biskop valgt av Bispemøtet.
Videre skal Kirkerådets leder velges blant Kirkemøtets leke medlemmer, samt at
Kirkerådets medlemmer også må være medlemmer av Kirkemøtet. Det skal velges ett
personlig varamedlem per medlem valgt av Kirkemøtet.
Et spørsmål som særlig har vært drøftet i tidligere behandlinger av reglene, er hvor
mange valgomganger en bør ha, og hvilken kategori som skal velges først og sist.
Kirkerådet legger til grunn at det er naturlig å videreføre bestemmelsen om at
Kirkerådets leder skal velges ved særskilt avstemning. Dette skjer først.
Som en følge av at det er elleve leke medlemmer som skal velges, ett fra hvert
bispedømme, sikrer en at alle bispedømmene blir representert som følge av valget av
de leke medlemmene. En står derfor friere til å velge prester og lek kirkelig tilsatt
uavhengig av bispedømmetilknytning.
Valgordningen
Innledningsvis i høringsnotatet pekes det på at en i en situasjon hvor Kirkemøtet
formodentlig vil bli valgt gjennom forholdsvalg, kunne det også tilsi at Kirkerådet
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burde velges gjennom en ordning med forholdsvalg. Det ville innebære at
grupperinger i Kirkemøtet, formelle og uformelle, ville kunne blir proporsjonalt
representert i Kirkerådet, noe som ville sikret mindretallsrepresentasjon og bidra til
at bredden i Kirkemøtet blir avspeilet i Kirkerådet. Samtidig antas det at det vil være
for tidlig å introdusere forholdsvalg ved valg av Kirkerådet nå.
Høringsnotatet inneholder to forslag til alternative ordninger med flertallsvalg:
Alternativ 1
To valgomganger:
1. Valg av leder
2. Valg av resten av medlemmene

Alternativ 2
Tre valgomganger:
1. Valg av leder
2. Valg av fem leke medlemmer, to
prester og en lek kirkelig tilsatt
3. Valg av fem leke medlemmer og to
prester

Alternativ 1 vil gjøre valggjennomføringen betydelig enklere, samtidig som
Kirkemøtet i andre valgomgang, ved én avstemning, får valgt de medlemmene de
ønsker. Alternativ 2 tar i større grad sikte på å gi Kirkemøtet mulighet til å sikre en
balanse i Kirkerådet, ved at Kirkemøtet kan se an resultatet av andre valgomgang, før
det velger de resterende medlemmene.
Det foreslås å sende saken på høring uten at Kirkerådet tar stilling til hvilket av de to
alternativene det går inn for. Alternativt kan Kirkerådet anbefale en av løsningene.
Forslaget til regler reduserer antall paragrafer fra 29 i dagens regler til 14 paragrafer.
Dette gjelder for begge alternativene.
For øvrig foreslås det i hovedsak å videreføre dagens ordninger for
nominasjonsordning, regler om representasjon av ulike kjønn og av unge på
valglisten, ved stemmelikhet mv.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vises til høringsnotatets kapittel 9.
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