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Høringssvar –  

Høring om valgordning for valg av prest og lek kirkelig tilsatt 

 

Kirkerådet sendte i brev av 30.09.20 høringsnotatet «valgordning for valg av prest og lek kirkelig 

tilsatt». Notatet er offentliggjort på Kirken.no. Her kommer Bønnelistas høringssvar.  

 

Grunnlaget. 

I motsetning til andre offentlige valg, er kirkens ansatte representert med 30 % av mandatene i 

bispedømmeråd og kirkemøtet som det her drøftes.1 av disse er ikke på valg, de to øvrige velges. I 

tillegg har administrasjonen som saksforbereder løpende dialog med den som deltar i det kirkelige 

demokrati ene og alene i kraft av sitt embete. Bønnelista mener at det vil være mye bedre om den 

enkelte lokalmenighet valgte og sendte kandidater til Kirkemøtet. Da ville Kirkemøtet bli i antall 

medlemmer svært mange i forhold til nå, som en generalforsamling i feks Misjonsselskapet. 

Kirkemøtet måtte da avholdes som et sommerstevne og feks hvert 2. år. Selv om Bønnelista ikke ser 

dagens "demokratiske" ordning som tilfredsstillende, vil vi allikevel bidra med våre synspunkter for å 

gjøre denne bedre.  

 

Valgordning 

Valg av prest, er på en måte enklest, da dette utgjør bare en profesjon. Derfor kunne nok flertallsvalg 

være en rimelig løsning. På den annen side har tiden vist at det er stor bredde både i kristelig profil, 

tjenesteprofil og oppgaver. Dette bidrar til at også dette valget bør foretas som forholdstallsvalg. 

 

Valg av lek kirkelig tilsatt er i tillegg til kristelig profil, tjenesteprofil og oppgaver, som nevnt for 

prester, også profesjonspreferanser. Valget foretas for hvert bispedømme og er representativt for dette. 

Det kan medføre at Kirkemøtet ikke blir representativt i forhold til disse punktene. Selv om det er få 

tilfeller der valgresultatet vill blitt annerledes ved rent flertallsvalg, tror vi allikevel at dagens ordning 

er bedre. 

 

Det argumenteres med at forholdstallsvalg er krevende. Med 11 bispedømmer og et moderat antall 

ansatte og kandidater i hvert bispedømme, mener vi argumentet har liten relevans. 

 

Konklusjon: 

Bønnelista støtter ikke høringsforslaget, og mener dagens ordning med forholdstallsvalg bør 

opprettholdes. 

 

Ut over det som er tatt opp i høringen, mener vi at når de kirkelige ansatte skal være en så stor del av 

de valgte organene, er det viktig at de også er representative ikke bare i sin valgkrets, men også når en 

ser på kirken som en helhet. Vi vil derfor be Kirkerådet se på om det bør utredes valgregler som gir 

representativitet for profesjon, kristelig profil, tjenesteprofil og oppgaver. 

 

For Bønnelista 
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