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Innstilling fra kirkemøtekomité B

Sammendrag av saksorienteringen  
Det er foretatt en endring i kirkeloven § 24, 7. ledd som åpner for forsøk med valgordninger. Bestemmelsen gir 
Kirkemøtet myndighet til å godkjenne forsøk og fastsette nærmere vilkår for det enkelte forsøk. Denne 
myndigheten ønskes delegert til Kirkerådet. 

Komiteens merknader 

Hensikten med tilføyelsen i kirkeloven § 24, 7. ledd er å skape større engasjement og interesse 
for de kirkelige valgene. Komité B vil framholde at dette er en særdeles viktig målsetting som 
forutsetter både økt valgdeltakelse, bedre ungdomsrepresentasjon, balansert kjønnsfordeling 
og bedre rekruttering generelt. Slik det er nå, er valgdeltakelsen altfor lav. Mange steder er det 
vanskelig å få folk til å stille til valg. Det er også en stor utfordring å sikre større kontinuitet i 
sammensetningen av de kirkelige rådene.
Komiteen har merket seg at den foreløpige rapporten om menighetsrådsvalget i 2005 
(dokument KM 4.3/05) viser en markant sammenheng mellom økt valgdeltakelse og 
menighetsrådsvalg avholdt samtidig med stortingsvalg. Rapporten tyder på at det å avholde 
menighetsrådsvalget samtidig med stortingsvalget gir betydelig økt deltakelse i de kirkelige 
valgene. Komiteen mener derfor at det vil være viktig å arbeide videre med denne typen 
forsøk. Dette er imidlertid en ordning som mange steder vil kreve betydelige ekstra ressurser. 
Kirkeministerens uttalelse om at det er viktig å fortsette forsøksvirksomheten med 
menighetsrådsvalg samtidig med stortingsvalg, bør derfor følges opp med ekstra bevilgninger 
til menighetsrådsvalget. 

Komiteen mener det er viktig å gjøre forsøk med direkte valg ved fellesrådsvalget i 2009 og 
ved bispedømmerådsvalget i 2010. For å få nok tid til nødvendig informasjons- og 
motivasjonsarbeid vil det være ønskelig at saken behandles på Kirkemøtet i 2007.
Når det ellers gjelder gjennomføringen av forsøksvirksomheten vil komité B understreke at 
det er viktig at retningslinjene for hvordan valgene gjennomføres og stemmene telles opp, er 
tydelige. 

Kirkemøtets vedtak
1. Kirkemøtet er tilfreds med at Kirkerådet satte i gang med forskjellige typer forsøk ved 

menighetsrådsvalget 2005 ut fra de signaler som Kirkemøtet 2003 hadde gitt.



2. Kirkemøtet delegerer til Kirkerådet å godkjenne forsøk og fastsette nærmere vilkår for 
forsøk med hjemmel i kirkeloven § 24, 7. ledd. 

3. Kirkemøtet forutsetter at Kirkerådet kommer tilbake til Kirkemøtet med forslag til 
retningslinjer for direkte valg til fellesråd og bispedømmeråd, om mulig i 2007.

4. Kirkemøtet forutsetter at en rapport om forsøkene med ulike valgordninger forelegges 
Kirkemøtet etter at forsøksperioden er avsluttet i 2011. 


