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«Forslag til nye regler for valg av Menighetsråd, 
Bispedømmeråd og Kirkemøtet» 

 

Høringssvar fra Tjensvoll menighet 
Stavanger Domprosti, Stavanger bispedømme 

 

Opplysninger om høringsinstansen: 

Navn på menighet:  Tjensvoll menighet 

Adresse:   Postboks 201, 4001 Stavanger 

Kontaktperson:   Nils Andreas Høie, Medlem MR, tlf. 95 01 75 05 
 

Høringssvarene fra Tjensvoll menighet ble vedtatt i menighetsrådet 31. mai 2017, som 

MR-sak 40/17. 
 

Høringssvaret: 

 

Det vises til Kirkerådets høringsnotat av 27. mars 2017: «Forslag til nye regler for valg av 

Menighetsråd, Bispedømmeråd og Kirkemøtet» 

I høringsnotatet presenteres regler for valg på Menighetsråd, Bispedømmeråd og Kirkemøte. 

 

Menighetsrådet i Tjensvoll har følgende kommentarer til høringsnotatet:  

 

Tjensvoll menighet ønsker en så demokratisk og åpen ordning for disse valgene som mulig. 

Synspunktene nedfor gjenspeiler dette. 

 

Til punkt 2.1 - Direktevalg eller kombinasjonsvalg av direkte og indirekte valgomgang 

ved valg av leke medlemmer til bispedømmerådet og Kirkemøtet. 

Det gås gjennom 3 mulige modeller. Menighetsrådet i Tjensvoll mener det ideelle ville vært 

direkte valg på alle leke medlemmer til råd/Kirkemøtet i alle bispedømmer. Notatet legger opp 

til størst mulig grad av samkjøring med Valgloven og med praksis ved offentlige valg ellers i 

samfunnet, og direkte valg vil være det mest demokratiske. Modellen med indirekte valg er 

vanskelig å forsvare – at noen man først velger direkte så i en ny runde skal velge igjen virker 

tungvint og unødvendig. Det anføres at det skal være en klarere sammenheng mellom 

bispedømmeråd, Kirkemøtet og menighetsråd, men et slikt hensyn synes for oss å veie mye 

lettere enn det grunnleggende demokratiske i å velge direkte de som representerer. Man kan se 

for seg situasjoner der de som velges direkte til menighetsråd først ikke alltid er representative 

for kirkefolket som helhet. At disse skal velge i en ny valgomgang vil kunne svekke 

representasjonen i forhold til helheten – og det bygger ikke reelt demokrati i kirken. 

 

Til punkt 2.2 - Flertalls- og forholdstallsvalg. 

Menighetsrådet i Tjensvoll ser poenget med å ha nominasjonskomite i arbeid når det ikke 

foreligger lister, men KUN da. Da har komiteen et viktig mandat i å sette sammen en bred 

sammensatt gruppe som sikrer en best mulig representasjon.  
 

På generelt grunnlag må nominasjonskomiteen ikke få for mye styring og makt – slike prosesser 

kan fort bære preg av å være interne og lukkede. 
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Eksempel på dette er frister for å levere lister. Vi er skeptisk til skillet mellom intensjonsfrist 

og listefrist. Prinsippet som gjelder ved forholdstallsvalg til Menighetsråd – nemlig EN frist for 

alle til å levere lister, bør være en generell ordning som omfatter alle valg. Er det kommet til en 

frist, og det bare er en liste, da er det bare en liste! Det oppfattes som uryddig at man til en gitt 

frist skal kunne prøve om grupper blir godt nok representert, for så å kunne supplere med nye 

lister, evnt. nominasjonskomiteliste. En slik ordning vil igjen bære et anstrøk av noe internt og 

lukket ved seg. Valg bør være åpne og vide prosesser – og er det viktige synspunkter som 

grupperinger ønsker å kjempe for, bør de stille med lister til samme frist som alle andre.  
 

Vi ser det er et hensyn å ta til grupperinger som blir mindretall i valg, men dette er hensyn som 

må tas i de instansene som velges etter valget. Det bør være demokratibygging som er det 

overordnede målet for valgordningen – det skaper engasjement og brytninger i valg som vi 

mener er sunt for demokratiet i folkekirken.  

 

Til punkt 2.3 - Tilskuddsordning for finansiering av nomineringsgrupper mm. 

Menighetsrådet i Tjensvoll ser positivt på at høringsnotatet drøfter faren for uforholdsmessig 

mye støtte til de grupperinger som allerede er etablert i organene som skal velges. Skillet 

mellom intensjonsstøtte og listestøtte vil imidlertid støtte opp om ordningen med intensjonsfrist 

og listefrist – se punkt 2.2. Vi mener det er mer naturlig å se for seg en tilskuddsordning basert 

på søknad til Kirkerådet. Den er åpen og oversiktlig for alle som ønsker å søke 

 

Til punkt 2.4 – Personvalgregler. 

Menighetsrådet i Tjensvoll ser positivt på å åpne opp for alle muligheter til å stryke kandidater, 

kumulere eller føre opp slengere i alle valg til leke representanter – det oppfattes som kjent fra 

lokalvalg ellers, og kan bare virke positivt på engasjementet.  

 

Til punkt 5.1 - Valg av prest til bispedømmeråd og Kirkemøtet, samt punkt 5.2 Valg av 

lek kirkelig tilsatt til Bispedømmeråd og Kirkemøtet. 

Menighetsrådet i Tjensvoll mener at prester og leke kirkelige tilsatte fortsatt bør kunne stemme 

på inntil to kandidater til bispedømmeråd. Dette gir større sjanse for å hindre at en vara stemmer 

motsatt i forhold til den som har fast sete i bispedømmerådet, og ligner sikkerheten listevalget 

representerer. 

 

Til punkt 5.3 - Valg av døvemenighetens representant til bispedømmerådet og Kirke-

møtet. 

Menighetsrådet i Tjensvoll mener det bør legges opp til direkte valg for døvekirkens 

representant slik det er skissert i høringsdokumentet under dette punktet. 

 

 

 

På vegne av Tjensvoll menighetsråd 

 

Ola Skuterud, menighetsrådsleder. 
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