
Forslag til nye regler for valg av menighetsråd, menighetsmøte og kirkemøtet 2017 

Høringsuttalelse fra Sandviken menighetsråd 

Sandviken menighetsråd har valgt å konsentrere seg om tre punkt i Kirkerådets forslag 

§ 5-3. Kombinasjonsvalg med direkte og indirekte valgomgang  

Vi ønsker primært at valget skal foretas ved indirekte valg, det vil si at kun medlemmer av menighetsrådene 

er valgbare til bispedømmerådet og kirkemøtet. Sekundært vil vi lande på alternativ 3, kombinasjonsvalg i 

alle bispedømmer. Indirekte valg, som er vanlig i frivillige organisasjoner, vil sikre kontinuitet og tillit 

mellom lokalt, regionalt og sentralt nivå. I følge vår lutherske bekjennelse er kirken «forsamlingen av de 

hellige, der evangeliet blir lært rent og sakramentene forvaltet rett.» (CA7) Primært er kirken den lokale 

menighet. Det er derfor naturlig etter evangelisk-luthersk kirkeforståelse at kirkens ledelse bygger på kirkens 

grunnstruktur. Det ligger også et ressurs-argument bak vårt standpunkt. Flere har tatt til orde for at kirken i 

fremtiden vil måtte kompensere mindre offentlige overføringer med mer frivillig engasjement og 

givertjeneste for å kunne møte framtidens utfordringer i sitt oppdrag for vår folk. Frivillig engasjement og 

givertjeneste på lokalplanet vil være helt avhengig av menighetslemmers innflytelse over lære og liv i 

menigheten. Tilsvarende vil en toppstyrt kirke kunne kvele det lokale engasjementet og føre til passivitet og 

lekkasje til mer lokalstyrte menigheter i andre kirkesamfunn.  

 

§ 9-1. Tidspunktet for valgene  

En konsekvens av løsrivelsen fra staten er at Den norske kirke ikke behandles annerledes enn andre 

trossamfunn ved sine valg. Sandviken menighetsråd følger her det «Stålsett-utvalget» enstemmig anbefaler, 

at valg til menighetsråd og evt. bispedømmeråd ikke skal legges tett sammen med politiske valg. Valget bør 

skje i tilknytning til en hovedgudstjeneste i soknet på en søn- eller helligdag, med mulighet for 

forhåndsstemming på menighetskontor eller i kirken. Evangelisk-luthersk kirkesyn i tråd med CA7, som er 

nevnt i forrige avsnitt, er også et argument for en slik plassering av valget. Sammenblanding av kirkelige og 

politiske valg kan føre til en uheldig politisering av kirkevalget.  

 

Forhåndsstemming ved menighetsrådsvalg 

Vi mener kirkelovens nåværende ordning om at medlemmer kan forhåndsstemme i andre sokn enn sitt eget 

innen en viss frist, og på valgdagen kun i eget sokn, bør beholdes. Kirkerådets forslag til endring, der 

medlemmer på valgdagen kan stemme i andre sokn enn sitt eget, virker unødvendig kompliserende for 

gjennomføringen av valget. 

 

Generell sluttkommentar: 

Det er viktig at valget gjennomføres på en forsvarlig og demokratisk måte, men det er mer relevant å ta 

utgangspunkt i valgordninger for frivillige organisasjoner enn å ta modeller fra politiske valg. En ordning 

der modellen tas fra politiske valg kan fremstå som byråkratisk, tidkrevende og kostbar.  
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