
Notat fra desember 2005 

 

Noen merknader til rskr. nr 9-2005 fra Kirkerådets sekretariat vedr. 

Valg av første varamedlem i menighetsrådet til kirkelig fellesråd 
 

Kirkerådet tok i rundskriv nr 9-2005 opp spørsmålet om en kunne velge varamedlem i 

menighetsrådet som representant til kirkelig fellesråd. Det ble i rundskrivet understreket at det 

i utgangspunktet kun er menighetsrådets faste medlemmer som kan velges som 

representant(er) til fellesrådet. Dette er også understreket i Håndboka for menighetsråd s. 84. I 

særskilte tilfeller har imidlertid Kirkerådet gitt tillatelse til (at menighetsrådet) kan velge 

første varamedlem som representant til fellesrådet. Det er også nevnt noen konkrete 

forutsetninger for når rådet kan vurdere slike ”særskilte tilfeller”, bl.a. at vedkommende møter 

fast til menighetsrådets møter, at et samlet menighetsråd slutter opp om løsningen, at 

menighetsrådet anser dette vil være den beste løsningen, dvs. den person som best kan ivareta 

soknets interesser i fellesrådet. 

 

Departementet har også i en mail som Kirkerådet har mottatt 6. desember 2005, ansett at en 

tolkning av kl § 12, som åpner for å godkjenne at et varamedlem i menighetsrådet velges til 

fellesrådet, er ”problematisk, men vil ikke uten videre avvise at det kan være tilfeller der en 

slik løsning etter omstendighetene lar seg forsvare.” 

 

Kirkerådet har ikke nærmere redegjort for hva slike særskilte tilfeller vil kunne være. 

Kirkeloven § 12 åpner i utgangspunktet ikke opp for noen dispensasjoner, men på bakgrunn 

av henvendelser fra enkelte menighetsråd, både ved forrige valg og ved dette valget, har 

Kirkerådet funnet at det kan være tilfeller som tilsier at det bør åpnes for en begrenset 

fleksibilitet i praktiseringen av denne bestemmelsen. Som hjemmel for dette og den 

rådgivning Kirkerådet har gitt, har Kirkerådet henvist til kl § 12 fjerde ledd. 

 

Særskilte tilfeller 

Aktuelle og konkrete omstendigheter som har aktualisert at Kirkerådet har ansett det mulig å 

åpne for at første varamedlem eventuelt kunne velges som representant eller vararepresentant 

til fellesrådet, har bl.a. vært: 

- at et medlem av menighetsrådet har opplyst at vedkommende vil flytte fra soknet i 

løpet av det neste halvåret 

- at menighetsrådet er kjent med eller ev. har godkjent at et medlem vil be seg fritatt for 

en kortere eller lengre periode, jf kl § 7 annet ledd  

- at ingen i menighetsrådet har muligheter for å påta seg denne ekstraoppgaven uten 

store problemer eller belastninger. I menighetsråd med 4 medlemmer, hvor 2 skal 

velges som medlemmer av fellesrådet og 2 som varamedlemmer, kan belastningen på 

medlemmene bli så stor, at det er vanskelig å få folk til å stille til valg eller utføre sine 

plikter når de er valgt (møter ikke opp på fellesrådsmøter til tross for møteplikt osv) 

 

Dette for å antyde hvor tilbakeholden Kirkerådet har vært i samtalen med berørte 

menighetsråd med å åpne for at første varamedlem skal kunne velges. Det å forespørre første 

varamedlem må ansees å være en nødløsning, dersom rådet ikke klarer å finne en annen 

løsning. Dersom menighetsrådet hadde store problemer med å få noen til å påta seg vervet, 

mente Kirkerådet det kunne være bedre å åpne for at første varamedlem, som selv ønsket å 

påta seg vervet, kunne velges enn å tvinge en av de faste medlemmene til å påta seg vervet 

mot sin vilje.  

 



Kirkerådet har ikke mottatt mange henvendelser, men i de tilfeller der Kirkerådet har åpnet 

for at spørsmålet bør kunne vurderes, har det vært i tilfeller der menighetsrådet ikke så noen 

annen løsning og vi har drøftet saken med sikte på å finne en løsning.  

 

Noe av bakgrunnen for dette er også at forholdene i soknene er meget forskjellig, og at det i 

enkelte tilfeller kan være nødvendig å utøve en viss fleksibilitet. En fleksibilitet som 

aksepteres i ett tilfelle vil ikke dermed nødvendigvis måtte aksepteres andre steder.   
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