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HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I KIRKELOVENS BESTEMMELSER 

OM VALG 

 

 

Vi vil med dette overbringe Fagforbundets syn på høringssak om endringer i kirkelovens 

bestemmelser om valg. La oss innledningsvis minne om at Fagforbundet er en av de største 

arbeidstakerorganisasjonene innenfor Den norske kirke.  

 

Tid og sted for valget 

Gjennomføring av kirkevalg i forbindelse med borgerlig valg er noe Fagforbundet tidligere 

har argumentert for, og erfaringene fra forsøkene har vært overveldende positive. Vi stiller 

oss derfor fullt og helt bak departementets forslag om tillegg i kirkelovens § 4, om at 

kirkevalg skal avholdes samtidig med, og i umiddelbar nærhet til kommune- og 

fylkestingsvalg.  

 

Valg av leke medlemmer til bispedømmerådet 

Fagforbundet er enig i at bruk av preferansevalg ved bispedømmerådet ikke har vært 

vellykket og derfor er noe man bør gå bort fra. Vi slutter oss følgelig til at det ikke skal 

åpnes for denne valgformen til bispedømmerådet.  

 

Vi ønsker at valg av leke medlemmer til bispedømmerådet skal gi medlemmene 

muligheten til å velge mellom forskjellige visjoner og holdninger for hva kandidatene 

ønsker for kirken. Det er en kjensgjerning at det store flertallet av medlemmene ikke har 

grunnlag til å gjøre seg opp noen informert formening om egnetheten til de forskjellige 

kandidatene, og heller ikke hva de står for. Det vil derfor være å foretrekke å avholde valg 

der kandidatlister med forskjellige syn på ønsket utvikling for kirken, utgjør 

valgalternativene til medlemmene. På den måten kan det enkelte medlem stemme fram 

kandidater som vil arbeide for medlemmets syn på hvordan kirken bør være, uten at 

medlemmet trenger inngående kjennskap til den enkelte kandidat. Dette sikres best 

gjennom forholdstallsvalg. Vår klare anbefaling er derfor at alle valg av leke medlemmer 

til bispedømmerådet kun skal foregå med forholdstallsvalg.  

 

I forslaget fra departementet foreslås det at minimum fire av de sju leke medlemmene skal 

velges direkte. Dette innebærer at det åpnes for at de øvrige tre leke medlemmene i 



  

bispedømmerådet kan velges indirekte. Fagforbundet kan ikke se at det finnes tilstrekkelig 

vektige argumenter for at ikke alle sju leke medlemmer skal kunne velges direkte. Vi 

mener derfor at loven ikke bør åpne for indirekte valg av leke medlemmer i 

bispedømmerådet.  

 

Representasjon og kirkedemokrati 

En permanent endring av antallet leke medlemmer i bispedømmerådet fra fire til sju vil 

etter Fagforbundets syn utgjøre et positivt steg i demokratiseringen av kirken. Dette gjelder 

i det enkelte bispedømmeråd, men også når det endrer sammensetningen til Kirkemøtet.  

 

Det er Fagforbundets oppfatning at vigslede ansatte i Den norske kirke generelt er 

overrepresentert i besluttende organ på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Dette fører til at 

menige medlemmer og ikke-vigslede ansatte er underrepresentert. Ved permanent å utvide 

representasjonen til menige medlemmer gis et positivt bidrag til å forbedre denne 

skjevheten. Vi etterlyser imidlertid tiltak som kan gi ikke-vigslede ansatte større innflytelse 

i besluttende organer. Denne gruppen er en viktig del av kirken og helt nødvendig for 

kirkens aktivitet. Videre er ikke-vigslede ansatte viktige interessenter i kirken da deres 

arbeidshverdag påvirkes av beslutningsorganer i kirkedemokratiet. I denne sammenhengen 

er det likevel viktigst at ikke-vigslede ansatte gjennom sin tilknytning har et spesielt 

engasjement for kirken, og at dette engasjementet fortjener å kanaliseres inn i kirkens 

besluttende organer. Dette vil gagne både kirken og kirkens ikke-vigslede ansatte.    
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