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Vedr. høringsuttalelse til kirkerådet - angående forslag til nye regler ved valg av 
menighetsråd, bispedømmeråd og kirkemøte.   
 
Saken gjelder altså ev. endring av valgregler innenfor gjeldende lovverk og ikke 
endring av lovverket. Når man skal utarbeide nytt lovverk vil det være nødvendig å 
se på valgordningene på nytt. For eksempel må en se på;  

 Valg og sammensetning av fellesråd 

 Sammensetning av bispedømmeråd og Kirkemøte  

 Prestenes og ansattes plass i rådene 

  
Styrende verdier for endring av valgreglene: 

1. Vi ønsker en demokratisk styrt folkekirke, der det er de stemmeberettigede 
medlemmene i kirken som utgjør demokratiet. Et viktig demokratisk prinsipp 
er at alle har en stemme. I DNK bør vi ikke ha A og B medlemmer der noens 
stemme teller mer enn andres. F.eks. de som er aktive i menighetslivet vs. de 
som «bare» bruker kirken til dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser, eller 
konserter og kulturarrangement.  

2. Soknet er grunnenheten i kirken og folkevalgte som representerer soknet må 
bekle de styrende organ.  

3. Det skal være enkelt å stemme. Alle medlemmer må få en åpen og 
inkluderende mulighet til å stemme både på valgdagen og i forkant.   

4. Det skal være enkelt å vite hva du stemmer på.  
5. Det skal være enkelt å stille til valg. Vi må ikke ha ordninger som gjør det 

vanskelig å stille lister eller gjør det mulig å hindre grupperinger å delta.  
6. Kirken bør ha en valgordning som ligger tettest mulig opp mot valgordning 

ved kommune- fylke- og stortingsvalg.  
 
Pkt. 1. Direktevalg og/eller indirekte valg.  
Som en konsekvens av styrende verdier, mener vi at direktevalg på alle leke 
medlemmer i bispedømmerådet er det som best ivaretar demokratiske verdier. 
Reglene må være like i alle bispedømmene.   
 
Pkt. 2. Forholdsvalg 
Ved bispedømmerådsvalget bør det være enkelt å stille valglister.  
Vi er usikker på om det er ønskelig og/eller nødvendig å videreføre ordningen med 
nominasjonskomite, gitt at det er flere lister vil det trolig ikke være nødvendig.  
 
Pkt. 3. Finansiering 
Det bør være en ordning der en både kan få tilgang til finansiering lokalt og 
nasjonalt. For grupperinger som stiler lister i flere bispedømmer bør det være 
nasjonal godkjenning og finansiering.  

  

 


