
 

 

Til Kirkerådet 
 

Ad forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og 
Kirkemøtet 
 

Høringsuttalelse fra Nygård menighetsråd, Bergen 
 
Nygård menighetsråd takker for muligheten til å uttale seg om forslagene til nye regler for valg av 
menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet. Vi finner det rett å dele våre kommentarer i to 
deler - først noen generelle og prinsipielle betraktninger (viktigst, se også 2.1), og i annen del korte 
konkrete kommentarer til noen av de forslagene som foreligger. 
 

Generelle bemerkninger 
 
De nye reglene for valg skal gjelde for Den norske kirke etter kirkens "frigjørelse" fra staten. Som 
grunnlovsfestet som "landets folkekirke" er det naturlig at reglene har relasjon til kirkens historie 
og de signaler en har fått med seg på veien fra politisk hold. Men kirken er ikke statens 
religionsvesen, ei heller folkets. Det er derfor ikke mindre viktig å ha med seg at kirken har sin 
forankring i sitt trosgrunnlag, Skrift og bekjennelse, og at kirken tilhører den verdensvide kristne 
kirke. Valgreglene bør da ikke bare avspeile politiske forordninger, men også hente lærdom fra 
ordninger som er vanlig i den verdensvide kirken. Hos oss bør en ikke bare se til Sverige, men også 
hente betraktninger fra Danmark og Finnland. 
 
Vi støtter arbeidet med at kirken styres som en medlemsstyrt kirke. Det er ikke  fordi det stemmer 
med politisk demokrati, men med understreking av at kirken etter bekjennelsen er alle de som ved 
dåp og tro tilhører det nye gudsfolket uavhengig av rang og embeder. Det kirkelige demokrati i en 
luthersk kirke bygger på det allmenne troende prestedømmet, og ikke på en todelt kirke i lekfolk 
og embede eller på et folkelig sekulært demokrati. 
 
Samtidig som det er naturlig å legge tilrette for at alle medlemmer kan velge - og velges - er det 
viktig å ha fokus på at kirkelige valg nettopp er kirkelige og ikke politiske valg! Vi kan ikke unngå å 
legge merke til at det er stort press mot kirke og kirkeledere på alle nivå om å tilpasse seg dagens 
teologiske moteretninger løsrevet fra kirkens bibelske tro.  
En relevant kirke som skal være lys og salt i tiden for evigheten, er ikke nødvendigvis en moteriktig 
kirke. En bærekraftig kirke er ikke av verden, men i tjeneste for verden med apostelens brennende 
hjerte - "at de må bli frelst." Rom.10:1 
 

Konkrete bemerkninger 
 
Menighetsrådet i Nygård (heretter "vi") velger å uttale seg om et utvalg av spørsmålsstillinger. 
 

Del 1.  Bakgrunn 
 
Vi er enig i forslaget om å slå sammen regelsettene til ett sett regler. Se forøvrig de generelle 
bemerkningene. 
 
 
 



 

 

Del 2.  Overordnede problemstillinger 
 
2.1 
Nygård menighetsråd vil prinsipielt mene at det beste er at leke medlemmer til bispedømmeråd 
og Kirkemøtet bør velges ved indirekte valg. Det har stor hevd i den verdensvide kirke, og i vår 
egen tradisjon. Sekundert kan vi gå for at dagens ordning opprettholdes for de bispedømmer som 
velger noen indirekte til bispedømmerådet gjennom menighetsrådet. Kirken har lang tradisjon for 
å arbeide seg fram til konsensus. Framover med mange hensyn og arbeidet med å finne 
inkluderende løsninger tror vi ivaretas best gjennom indirekte valg. At Kirkemøtet i hovedsak 
består av de respektive bispedømmeråd valgt av menighetsrådene er også hensiktsmessig klokt 
for at ulike nivå i kirken ikke skal komme i strid med kirken selv. Negativ fraksjonsvirksomhet og 
"svenske tilstander" står ikke på vår ønskeliste. Alle tendenser til fraksjonsvirksomhet og 
partidannelser ser vi ikke som klokt for kirken og intensjonen om å "bevare Åndens enhet i fredens 
sambånd." Ef.4:3 
 
2.2 
Det er viktig at ordningen ikke blir for komplisert, verken i nominasjonsprosessen, ved valget eller 
ved opptellingen. 
 
2.3 
Vi er enig i forslaget om tilskudd til nominasjonsarbeidet, i første omgang til valget til 
bispedømmeråd og Kirkemøtet. 
 
2.4.1 
Vi er enig i forslaget om å tillate inntil tre tilleggsstemmer.   
Selv om det nylig er kommet signaler som tyder på at det kan åpnes opp for å stryke kandidater 
ved kommunestyre- og fylkestingsvalg, er vi ikke sikre på at dette bør være mulig også ved de 
kirkelige valgene. At en positivt kan støtte noen, trenger ikke kombineres med å støte noen bort. 
Det kan bygge sterkere kløfter i kirken. 
 
2.4.2 
Vi er enig i forslaget om 8 % sperregrense. 
 
2.5.2 
Vi er også enig i at det bør være mulig å avgi stemme i alle sokn i samme fellesrådsområde på 
valgdagen.   
 
 
 

Del 3.  Innledning til reglene, stemmerett, valgbarhet, valgorganer m.m. 

 
3.2.2 
Vi er enig i at det innføres egne manntall over prester i stillinger og leke kirkelig tilsatte.   
 

Del 4.  Valg av medlemmer til menighetsråd og valg av leke medlemmer til 
bispedømmeråd og Kirkemøtet 
 
4.2.1 
Vi er enig i at det er behov for å klargjøre regelverket knyttet til navn på lister til kirkevalget. 



 

 

 
4.2.3 
Vi er enig i at det kan åpnes for supplerende nominasjon til nominasjonskomitéens liste dersom 
det foreligger en slik liste. 
 
4.2.4.2 
Vi er enig i videreføringen av ordningen der velgeren kan gi tilleggsstemmer til inntil tre kandidater 
ved menighetsrådsvalget.  Vi er også enig i at det skal gis mulighet til å gi tilleggsstemmer til inntil 
tre kandidater og føre opp inntil tre navn fra andre lister ved valg til bispedømmeråd og 
Kirkemøtet. 
Vi er derimot ikke sikre på at det bør åpnes opp for mulighet til strykninger. 
 
4.3.2 
Vi er enig i at bestemmelsen om nominasjonskomité ved menighetsrådsvalg videreføres. 
 
4.34 
Vi er ikke sikre på at det bør også være mulig med supplerende nominasjon dersom det foreligger 
bare en liste med mangelfullt antall kandidater, derimot mulig dersom det bare foreligger liste fra 
en nominasjonskomité til valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet. Flertallsvalg er den ønskelige 
normalordning slik det i all hovedsak er i den verdensvide kirke. Forholdstallsvalg og 
fraksjonsvirksomhet er ikke noe som bør stimuleres ekstra. 
 

Del 5.  Valg av andre representanter til bispedømmerådet og Kirkemøtet 
 
5.1 
Vi er enig i at velgeren skal kunne gi stemme til bare èn kandidat. 
 

Del 7.  Konsekvenser 
 
7.1 
Vi er enig i at disse prinsippene videreføres. 
 
 

8. Forhåndsstemmegivningen 
 
Her er mange viktige poenger. Vi vil også påpeke viktigheten av god opplæring for menighetsråd 
og andre som skal være medansvarlige for den lokal gjennomføringen av kirkevalget. God 
opplæring gir trygghet i et viktig arbeid.   
 
For Nygård menighetsråd 
 
Gunn Berit Guldbrandsen     Karl Johan Hallaråker 
sogneprest       Menighetsrådsleder 


