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Til Kirkerådet 
 
Vedlagt er innspill til følgende høringer :  
 

Adgang til å vektlegge samlivsform 

Hamar kirkelige fellesråd vedtar å støtte Kirkerådets nye forslag:  
 
Tilsettingsorganer i Den norske kirke skal ikke forskjellsbehandle søkere på grunn av 
likekjønnet samlivsform. 
 
 

Regler for valg av Kirkerådet 

Hamar kirkelige fellesråd støtter forslaget til Kirkerådets sammensetning i alternativ B: 
 

A. Antallet medlemmer i Kirkerådet beholdes (17 medlemmer), men det gjøres en 
endring i antallet leke medlemmer og antallet prester. De leke medlemmene 
utvides fra elleve til 13, og antallet prester reduseres fra fire til to. Når det blir 
flere leke plasser i Kirkerådet, vil en lettere kunne ivareta at alle bispedømmer 
blir representert av leke medlemmer i Kirkerådet. 

B. Det støttes at Bispemøtets preses representerer biskopene i Kirkerådet. 
Videre gis støtte til å regelfeste at Kirkerådet ikke er vedtaksført uten at preses 
eller varapreses er til stede.  

C. Det støttes at det åpnes for avtalevalg for å sikre bredest mulig representasjon 
i Kirkerådet, men presiserer at minst ¾ av Kirkemøtets representanter må 
stille seg bak et slikt forslag. Bispedømmerådet støtter at det ved avtalevalg 
kreves en avtale hvor alle bispedømmer blir representert med et lekt medlem 
og et lekt varamedlem. Videre støtter bispedømmerådet at det regelfestes at 
innstillingen til valg skal medføre en kjønnsbalanse på minimum 60/40, og at 
det bør være en representasjon av minst 20 % unge.  

D. Det støttes at ordningen med flertallsvalg beholdes ved valg av prester og lek 
kirkelig tilsatt medlemmer av Kirkerådet.  

E. Det støttes at dagens ordning ved flertallsvalg beholdes slik at valget 
gjennomføres i to valgomganger. 

F. Det støttes at nominasjonskomiteen videreføres inntil videre. 
G. Det støttes ikke at det åpnes for forholdstallsvalg til Kirkerådet når dette ikke 

kan kombineres med videreføring av ordning med krav om geografisk 
representasjon fra alle bispedømmer. 

H. For å sikre geografisk representasjon, støtter fellesrådet forslaget om at det 
ikke innføres en mulighet for forholdsvalg. 
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