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HØRING: FORSLAG TIL NYE REGLER FOR VALG AV MENIGHETSRÅD, 

BISPEDØMMERÅD OG KIRKEMØTET 

 

Fagforbundet viser til kommunikasjon med avdelingsdirektør, avdeling for kirkeordning, Ole 
Inge Bekkelund 14. juni, og takker for mulighet til å avgi svar tross overgått høringstidsfrist.  
 
Det er primært kun et spørsmål Fagforbundet ser behov for å uttale seg om i denne runden, 
og det er hvorvidt leke representanter til bispedømmeråd og Kirkemøtet skal velges ved 
direkte eller indirekte valg. Fagforbundet mener det er to forhold som tilsier at en vesentlig 
andel av de leke representantene i bispedømmerådene bør velges indirekte av soknenes 
organer: 
  
1. Etter virksomhetsoverdragelsen fra Staten påvirker Kirkemøtets ansvarsområde menighets-
og fellesrådenes rammebetingelser langt mer direkte og på flere måter enn tidligere. Dette 
blir av særlig stor betydning når den endelige kirkeordningen og et nytt kirkelig regelverk skal 
utformes. Kirkelig tillitsvalgte i de lokale rådene kjenner den komplekse helheten av hensyn 
kirken nær medlemmet må styres etter. I dette er arbeidsgiveransvaret for brorparten av de 
kirkelige ansatte en svært viktig del. Det er Fagforbundets vurdering at perspektivet dette 
ansvaret gir må sikres representasjon i bispedømmerådene og derigjennom i kirkemøtet.  
 
2. Etter kirkeloven er soknet grunnenheten i Den norske kirke og medlemmene har 
stemmerett i det soknet de er bosatt. Retten til kirkelig betjening er i stor grad knyttet til 
tilhørighet til sokn og/eller kommune. For kirkemedlemmet er det derfor av stor betydning at 
det er sammenheng mellom lokalt og sentralt kirkestyre. 
  
Utfra en tradisjonell demokratiforståelse er direktevalg «mest demokratisk». Dersom 
bispedømmerådene og Kirkemøtet i sin helhet var valgt av medlemmene og ansvaret til disse 
organene i liten grad berørte lokalrådenes virksomhet, ville direktevalg fremstå som den 
naturlige løsningen. Men bispedømmerådet og Kirkemøtet sin helhetlige sammensetning kan 
vanskelig ses som et resultat av ordinære demokratiske prosesser, slik vi kjenner dem fra 
kommune- og stortingsvalg. Snarere kan fordelingen av representanter ses som en vekting av 
innflytelse fra ulike interessegrupper eller aktører innad i kirken. I dette bildet utelates 
soknets organer. Dette til tross for at kirkens øverste organer i stor grad legger 
grunnleggende rammebetingelser for soknets virksomhet.  



  

Med bakgrunn i de tradisjonelt tungtveiende argumentene for direktevalg, veid opp mot 
behovet for sikring av en maktbalanse som ivaretar soknets interesser, fremstår Kirkerådets 
modell 3 med kombinasjonsvalg i alle bispedømmer som et godt kompromiss. Her gis 
kirkemedlemmet en direkte påvirkning over kirkens øverste organer. Dette gir rom for 
mobiliseringer som Åpen kirkegruppe og lignende. Samtidig vil det sikres representasjon fra 
soknets organer og derigjennom gis en sammenheng mellom de kirkelige rådene. Dette synes 
av særlig stor betydning i fasen Den norske kirke nå er inne i.  
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