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Høringssvar - Høring om Kirkerådets sammensetning
Vi viser til høringsbrev datert 26.9.2017, og takker for tilsendt høringsnotat om Kirkerådets
sammensetning. MF har følgende kommentarer til de spørsmål som reises i notatet:
1. Leder av Kirkerådet

Vi tenker oss gjerne en videreføring av ordningen med at denne funksjonen blir ivaretatt av en av de
valgte representantene, og kan da være enten lek eller vigslet. Det er viktig at preses er medlem av
Kirkerådet, men på tross av argumentene som gis for en enhetlig kirkeledelse, vil vi ikke anbefale at
preses er leder eller nestleder.
Ledelsesspørsmålet er også knyttet til den rolle som lederfunksjonen vil spille overfor direktør /
administrasjon.
2. Sammensetning 3. Medlemskapsbetingelser 4. Antall prester og 5. Antall leke tilsatte

Utgangspunktet for hva vi tenker om sammensetningen vil være avhengig av hvordan vi forstår
Kirkerådets oppgaver og rolle. Man kan vektlegge at rådet skal avspeile bredden i kirken og være et
rådgivende organ der representativitet og speiling av Kirkemøtet er viktig. Eller man tenker seg at
Kirkerådet mer skal være tilsvarende et styre med kompetanse til å ivareta ansvar oppgaver som er
tillagt rådet, spesielt økonomisk forvaltning.
Kirken er en organisering av to rettssubjekt, på nasjonalt og lokalt nivå. Dette er et viktig premiss, og
organisasjonen må gjenspeile det. Videre er tankegangen om embete og råd et annet grunnleggende
premiss som ligger til grunn for refleksjonen av presterepresentasjonen i de ulike rådsorganer, også
Kirkerådet. Vi tenker det er naturlig å videreføre denne norske modellen.
Nye oppgaver og økt ansvar for en frittstående kirke bør legge føringer for sammensetningen av
Kirkerådet. Slik Kirkerådets oppgaver er beskrevet i pkt. 3 ser vi at rådet vil inneha oppgaver som
tidligere ble ivaretatt av departementet, noe som peker i retning av at Kirkerådets rolle går i retning
av økt «profesjonalisering».
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Samtidig vil Kirkerådet fremdeles være avhengig av en legitimitet på tvers av tjenestegrupper,
meningsområder og geografisk representasjon. Valgordning og sammensetning av Kirkemøtet bør
derfor også legge føringer for sammensetningen av Kirkerådet.
Vi har merket oss at oppdraget som angis i sak KM13/16 er blant annet å gi regler for valg og
sammensetning av Kirkerådet som bidrar til å styrke demokratiet i kirken. Hva en forstår med
uttrykket «styrke demokratiet» kan være forskjellig. Det vil blant annet være ulike premisser for
dette om en har en tradisjonell valgordning med flertallsvalg i de ulike bispedømmer, eller om det blir
gjennomført et konsekvent forholdstallsvalg, med konkurrerende lister. Vi forholder oss i denne
omgang til nåværende ordning, at bispedømmene fremstår som en samlet enhet mht.
representanter til Kirkerådet.
Ved å hensynsta behovet for en effektiv størrelse, kompetansebehov og representativitet tenker vi
det hensiktsmessig med en tredeling av kriteriegrunnlag for medlemskap i Kirkerådet, fortrinnsvis
slik:



5/7 regionale leke representanter fra Kirkemøtet
5/3 tjenesterepresentanter fra Kirkemøtet, antydningsvis med 4 vigslede medarbeidere (2 av
disse prester)
 preses
 4 profesjonelle / faglige medlemmer (kan, men må ikke være medlemmer av Kirkemøtet),
fremmet for Kirkemøtet av en valgkomité
Dette blir samlet 15 representanter slik som nå.
6. Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd

Ledere i Samisk kirkeråd og mellomkirkelig råd bør sikres og tale- og forslagsrett, slik som nå.
7. Ungdomsrepresentasjon

Vi tenker det er viktig at det blir en viss bredde i alderssammensetningen i Kirkerådet. Dette kan
påvirkes blant annet ved valg av unge representanter til Kirkemøtet, som igjen kan legge grunnlag for
en aldersmessig bredde ved valg videre inn i Kirkerådet. Det synes rimelig at Ungdommens
kirkemøte også blir representert med sin leder, med tale- og forslagsrett i Kirkerådet, i alle fall i saker
som direkte angår de unge.
8. Varamedlemmer

Vi vil anbefale at medlemmene i Kirkerådet stiller med en personlig vara fra den gruppen de
representerer. Dersom det i fremtiden blir utviklet et «partisystem» for valg i kirken, vil det
naturligvis bety endring også for valg av varamedlemmer.
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9. Oppsummering

MF vektlegger behovet for å justere sammensetningen av Kirkerådet slik at rådet har tilstrekkelig
kompetanse for bedre å balansere og være til nytte for Kirkerådets administrasjon. Vi tror ikke økning
i bredde, antall medlemmer i seg selv vil være en god løsning for å fremme dette formålet.
Behovet for geografisk, tjenestestilknyttet og faglig kompetanse bør ivaretas innenfor den
nåværende ramme på antall medlemmer, hvorav alle er valgt av Kirkemøtet, og minst 2/3 er valgt
blant møtets representanter.

Med hilsen for
Det teologiske menighetsfakultet

Vidar L. Haanes
rektor
Brevet er elektronisk håndtert og derfor ikke signert.

