
Kirkens råd
Hvem er de  
– hva gjør de?

Kirkemøtet
De elleve bispedømmerådene samlet til møte.

Kirkerådet
Mellomkirkelig råd 
Samisk kirkeråd

Bispedømmeråd
I hvert av de elleve bispedømmene velges bispedømmeråd 

for en periode på fire år. Bispedømmerådet består av 
biskopen, sju leke, en lek ansatt og en prest. De tre nordligste 
bispedømmerådene har i tillegg en samisk representant hver, 
og Oslo bispedømmeråd har en representant for Døvekirken.

Kirkelig fellesråd
Representanter fra menighetsrådene i kommunen, sokneprest 

el. prost, og en representant oppnevnt av kommunestyret.

Menighetsråd
4–10 medlemmer + sokneprest. 

Valgt for fire år.



Menighetsråd
De første menighetsrådene trådte i funksjon 
i 1922. Det er i alt vel 1200 menighetsråd, 
ett i hvert sokn. På landsbasis sitter 7500 
kirkemedlemmer i menighetsråd. 

Hvem sitter i menighetsrådet?
Menighetsrådet består av 4–10 valgte 
medlemmer, samt soknepresten. Rådet 
velges av alle soknets stemmeberettigede 
kirkemedlemmer for en periode på fire år. 

Hvilke oppgaver har 
menighetsrådet?
«Menighetsrådet skal ha sin 
oppmerksomhet henvendt på alt som 
kan gjøres for å vekke og nære det 
kristelige liv i soknet» (kirkeloven § 9). 
Menighetsrådet tar avgjørelser på vegne 
av soknet/menigheten. Rådet skal legge 
til rette for det lokale menighetslivet 
med trosopplæring, omsorgsarbeid og 
kirkemusikk. Videre skal det bestemme 
om det skal tas opp offer i kirken, og 
forvalte midlene som kommer inn. Rådet 
skal samle de ansatte i soknet til drøftinger 
om forholdene i menigheten og aktuelle 
oppgaver, og ellers orientere menigheten 
om det kristelige arbeidet i soknet.

Kirkelig fellesråd
Kommuner med mer enn ett sokn skal ha 
et kirkelig fellesråd. I kommuner med bare 
ett sokn utøver menighetsrådet fellesrådets 
funksjoner. Menighetsrådet tiltres da av et 
medlem valgt av kommunen.

Hvem sitter i det kirkelige 
fellesrådet?
I fellesrådet sitter 1–2 medlemmer fra 
hvert menighetsråd i kommunen, valgt 
av det enkelte menighetsråd. I tillegg 
kommer et medlem valgt av kommunen 
og en prost eller annen prest oppnevnt av 
biskopen. Fellesrådet velges i likhet med 
menighetsrådet for fire år.

Hvilke oppgaver har det  
kirkelige  fellesrådet?
Kirkelig fellesråd ivaretar de administrative 
og økonomiske oppgavene på vegne 
av soknene, herunder opprettelse og 
nedleggelse av stillinger.

Kirkebudsjettet fra fellesrådet skal legge 
grunnlaget for kommunens budsjettforslag. 
Kirkelig fellesråd har også ansvar for drift 
og vedlikehold av menighetens kontorer, 
kirker og andre bygninger. 

Fellesrådet har ansvar for å skaffe 
til veie utstyr og materiell til 
konfirmasjonsopplæringen. Kirkelig 
fellesråd utarbeider mål og planer for 
den kirkelige virksomheten i kommunen, 
arbeider for å forbedre samarbeidet mellom 
menighetsrådene, og fremmer soknenes 
interesser overfor kommunen.

Bispedømmeråd
Bispedømmeråd ble innført i 1933 
som et organ i alle bispedømmene i 
Den norske kirke. 

Hvem sitter i bispedømmerådet?
Rådet har følgende medlemmer i hvert 
bispedømme: biskopen, en prest valgt 
av prestene, en lek (ikke teolog) tilsatt 
valgt av de leke kirkelig tilsatte, og sju 
andre leke valgt av medlemmene i Den 
norske kirke. Rådet velges for fire år og 
samles ca. én gang i måneden. De tre 
nordligste bispedømmene har i tillegg 
hver sin samiske representant, mens Oslo 
bispedømmeråd har en representant fra 
døvemenighetene.

Hvilke oppgaver har 
 bispedømmerådet?
Bispedømmerådet skal fremme 
samarbeid mellom menighetsrådene 
og andre lokale arbeidsgrupper i 
bispedømmet. Bispedømmerådet tilsetter 
menighetsprester og fordeler statlige 
tilskudd til stillinger innenfor undervisning, 
diakoni med mer. 

Kirkemøtet
Kirkemøtet ble opprettet i 1984 og fungerer 
som «kirkens storting». Kirkemøtet samles 
én gang i året til et møte som varer i 
4–6 dager.

Hvem sitter i Kirkemøtet?
Kirkemøtet er satt sammen av 
medlemmene i bispedømmerådene og 
lederen av Samisk kirkeråd, og har i alt 116 
medlemmer. I tillegg møter representanter 
for Ungdommens kirkemøte og 
representanter for de teologiske fakultetene 
med tale- og forslagsrett. 

Hvilke oppgaver har Kirkemøtet?
Blant de spesielle ansvarsområdene til 
Kirkemøtet er lovendringer på det kirkelige 
området, planer og programmer for kirkelig 
undervisning, diakoni og kirkemusikk, og 
forslag til retningslinjer for kirkelig inndeling. 
Kirkemøtet skal dessuten utføre gjøremål 
og gi uttalelser etter pålegg fra Kongen eller 
Kirkedepartementet.

Kirkemøtet velger et Kirkeråd som 
har ansvar for det forberedende og 
iverksettende arbeidet. Det valgte 
Kirkerådet leder for øvrig arbeidet mellom 
Kirkemøtets samlinger.

De sentralkirkelige rådene  
– de ansatte
Kirkemøtet velger medlemmer til 
de tre nasjonale rådene Kirkerådet, 
Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd. 
Sekretariatet for de sentralkirkelige rådene 
har seks avdelinger med nær 70 ansatte og 
forbereder saker som skal til behandling i 
rådene og i Kirkemøtet.

Kirkens demokratiske 
struktur reguleres av 
kirkeloven fra 1996. 


