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Kirkerådet – Den norske kirke        26.11.2020 
 
Høring om valgordning for valg av prest og lek kirkelig ansatt 
 
Arbeidstakerorganisasjonen Lederne har gjennomgått høringsbrev og høringsnotat av 30.09.2020. 
 
En fordel med preferansevalg kan være at den som avgir stemme slipper å stemme strategisk, slik at 
avgitt stemme ikke oppleves som «tapt» om stemmen går til en som får få stemmer. 
Samtidig kan det være en ulempe med preferansevalg at det kan være vanskelig å forstå for 
velgerne.  
 
Vi peker også på at digitale valg- og stemmeløsninger ikke er nevnt, fordi de kanskje kunne ha bidratt 
til forenkling av prosedyrene ved valg og stemmegivning uavhengig av valgform.   
Å oppnå en økonomisk gevinst ved flertallsvalg må ikke være styrende for hvilken valgordning velges. 
Det må være det demokratiske aspektet som ligger til grunn, men vi erkjenner at økonomi og 
forenkling kan være følgeeffekter en ønsker å ta med i vurderingen, men altså som andre prioritet. 
 
Lederne, som selv er en organisasjon basert på et medlemsdemokrati, har generelt gode erfaringer 
med alminnelig flertallsvalg. 
Etter vårt syn skaper et flertallsvalg en forenkling både for den som skal avgi sin stemme og for den 
institusjon som arrangerer valgene. 
 
Samtidig mener vi at det demokratiske elementet kan ivaretas tilstrekkelig godt ved et flertallsvalg 
ved at kandidatene får like muligheter gjennom presentasjoner i materiell og digitalt. 
 
Vi tror at når velgerne er klar over hvordan flertallsvalget fungerer, så vil man innrette sin 
stemmeavgivning i forhold til den kandidat man har sin største tiltro til og som velgeren tror har 
størst sjanse til å vinne valget. 
 
Lederne har etter disse avveininger konkludert med å støtte en endring av valgordningen til 
flertallsvalg. 
 
Vennlig hilsen 
 

(s) 
Trond Jakobsen 
Seniorrådgiver 
Seksjon for kommunikasjon, organisasjon og utvikling 
E-post: trond@lederne.no  
Tlf.:         +47 480 23 162 

 
 

 

  

 


