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Høring - forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd 

og Kirkemøtet 
 

Vi viser til Kirkerådets høringsnotat av 27. mais 2017 vedr. forslag til nye regler for valg av 

menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet.  

 

Innledning 

For KA har det vært vesentlig at kirkens valgordninger bidrar til bred deltagelse og styrket 

demokratisk legitimitet til kirkelige rådsorganer. I denne uttalelsen vil KA legge hovedvekten på 

de overordnede spørsmålene som denne høringen reiser. Når det gjelder synspunkter på 

spørsmål som er mer knyttet til den praktiske gjennomføringen av valgene lokalt vil vi vise til 

høringsuttalelsene fra menighetsråd og kirkelig fellesråd. Vi vil i særlig grad peke på behovet 

for en grundig vurdering av arbeidsmengde og ressursbehovet som gjennomføringen av 

valgene påfører de lokale rådsorganene. Det er avgjørende at det både arbeides for en god 

finansiering av gjennomføringen av valget, samtidig som det vektlegges ordninger som bidrar 

til forenkling. Tiltak for forenkling må likevel ikke ramme tilliten til gjennomføringen av valget.    

 

Høringens hovedspørsmål:  

 

I. Direktevalg eller kombinasjonsvalg ved valg av leke medlemmer til 

bispedømmeråd og Kirkemøtet.  

Mange av KAs medlemmer har pekt på utfordringene ved svak sammenheng/tilknytning 

mellom lokalt kirkelig nivå og regionalt/sentralt nivå som ordningen med direktevalg innebærer. 

KA vil likevel anbefale at dagens ordning med direktevalg videreføres. Direktevalg til 

bispedømmerådet/Kirkemøtet var et viktig element i den kirkelige demokratireformen, og vi tror 

at direktevalg vil være sentralt for å opprettholde tilfredsstillende valgdeltagelse. For å 

opprettholde legitimiteten for det kirkelige demokrati vil vi anbefale at ordning med direktevalg 

til regionale/sentrale rådsorganer videreføres. Det bør samtidig vurderes andre tiltak for å 

styrke tilknytningen og sammenhengen mellom de kirkelige nivåene.  

 

KA ønsker ikke en videreføring av dagens ordning der bispedømmerådet avgjør om valget skal 

foregå ved direktevalg eller ved kombinasjonsvalg, da dette bl.a. gir en ulik og forvirrende 

valgpraksis mellom bispedømmene. Kombinasjonsvalg har flere svakheter, og vi ønsker derfor 
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heller ikke en ordning med kombinasjonsvalg i alle bispedømmene. En ordning med 

direktevalg i alle bispedømmer vil sikre en lik valgordning for hele landet i tråd med 

hovedintensjonen i demokratireformen, og er vår anbefalte modell.   

 

II.  Flertalls- og forholdstallsvalg 

Det er positivt at høringsnotatet drøfter utfordringene ved gjennomføringen av kirkevalget i 

2015 knyttet til at ulike utgangspunkt og frister for de ulike listene. Videreføring av dagens 

ordning vil videreføre en ordning med såkalte «asymmetriske» lister. KA er positive til at det 

kirkelige demokrati utvikles i retning av en forholdstallsvalg med flere lister med ulik profil. 

Valgordningen bør bidra til at en slik ordning blir mest mulig enkel, ryddig og får bred 

legitimitet. Ut ifra dette vil vi anbefale en ordning som bygger på modell 3 eller 4 i 

høringsnotatet.   

 

III Andre spørsmål  

Tilskudd 

For å bidra til å styrke grunnlaget for forholdstallsvalg med flere lister vil vi anbefale at det 

etableres en tilskuddsordning til nomineringsgrupper.  

 

Stemmegivning i hele kommunen 

KA vil anbefale en ordning som gjør det praktisk og ressursmessig forsvarlig at en kan avgi 

stemme i hele kommunen, ikke bare i eget sokn.  

 

Behov for gjennomgang av lovregulerte forhold  

I tidligere høringsuttalelser har KA tatt til orde for en mer omfattende vurdering av 

valgordninger og sammensetning av kirkelige rådsorganer. KA tar til etterretning at denne 

høringen legger til grunn gjeldende bestemmelser i kirkeloven. KA vil likevel oppfordre 

Kirkerådet til å igangsette et arbeide for gjennomgang av gjeldende bestemmelser valg og 

sammensetning av bispedømmeråd og Kirkemøte. KA ønsker bl.a. en vurdering av de tilsattes 

plass og rolle i de kirkelige rådsorganene. Det er også behov for en vurdering av dagens 

ordning der Kirkemøtet består av kandidatene som også er valgt inn som medlem i 

bispedømmerådene. I tilknytning til Kirkerådets arbeid med oppfølging av Kirkemøtets vedtak i 

sak 08/16 Veivalg for fremtidig kirkeordning vil vi også anbefale at det gis en særskilt vurdering 

av forholdet mellom Kirkemøtets vedtak om at sokneprestene kan være daglig leder for 

menighetsrådets virksomhet samtidig som de har fast plass som medlem i menighetsrådet. 

 

Vennlig hilsen 

KA 

 

 

Øystein Dahle 
Direktør – avdeling for kirke og samfunn 


