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Kirkerådet – Den norske kirke        09.09.2021 
 
Kirkevalget 2023: Høring om regler for valg av prest og lek kirkelig ansatt. 
 
Lederne viser til uttalelse knyttet til høringen i 2020. 
I denne sammenheng gir vi uttalelser i forhold til de spørsmålsstillinger Den norske kirke spør om i 
høringsnotatet. 
 
Del 1 Bakgrunn – 1.1 Innledning 
Høringsspørsmål nr. 1 
JA - Lederne støtter forslaget om å skille ut reglene om valg av prest og lek kirkelig ansatt fra 
kirkevalgsreglene. 
 
Del 2 Digitalt valg – 2.2 Forslag om digitalt valg 
Høringsspørsmål nr. 2 
JA - Lederne støtter forslaget om at valg av prest og lek kirkelig ansatt til bispedømmeråd og Kirkemøtet 
blir gjennomført som heldigitalt valg. 
 
Del 2 Digitalt valg – 2.3 Beredskap 
Høringsspørsmål nr. 3 
JA - Lederne har en merknad til forslagene om beredskapsprosedyre og regler for omvalg ved 
ekstraordinære hendelser.  

 Forslaget tillegger internettvalgstyret myndighet til å avgjøre om digitalt valg skal avbrytes, og 
helt/delvis erstattes av postvalg. Høringsdokumentet beskriver ikke hvem som utgjør dette 
internettvalgstyret, eller hvordan dette internettvalgstyret oppnevnes/velges. Det burde vært 
beskrevet tydeligere i høringsdokumentet.  

 
Del 3 Regelverk – 3.1 Preferansevalg 
Høringsspørsmål nr. 4 
JA - Lederne vil bemerke følgende knyttet til regelforslaga for preferansevalg eller flertallsvalg (som også 
ble kommentert i fjorårets høring): 

 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. 
Det har tidligere vært usikkerhet knyttet til hva preferansevalg innebærer, og det er fortsatt en 
pedagogisk utfordring å forklare dette på en forståelig måte. For å opprettholde god 
valgoppslutning og engasjement knyttet til valg av prest og lek kirkelig tilsatt bør enkle regler 
tilstrebes; foretrekkes derfor flertallsvalg.  

 
Del 3 Regelverk – 3.2 Frister 
Høringsspørsmål nr. 5 
NEI - Lederne har ingen merknader til forslagene om nye frister. 
 
Del 3 Regelverk – 3.2.4 Skjæringsdato 
Høringsspørsmål nr. 6 
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JA - Lederne har en merknad til forslaget om skjæringsdato. 
 Det vises til Forslag til regler for §§ 2- 1 (3), 2-2 (2) og 2-3 (3), samt 2-3 (4). Hvilket valg vil en som 

tilsettes som prest eller lek kirkelig ansatt f.eks. den 1. juli kunne avgi stemme? Bør tydeliggjøres i 
2-3 (4). 

 
Del 3 Regelverk – 3.3 Andre paragrafer 
Høringsspørsmål nr. 7 
JA - Lederne har en merknad til forslaget til regler 

 Ansattes innflytelse eller medvirkning ser ikke ut til å endres gjennom forslaget til nye valgregler. 
Lederne bemerker at det er mer enn 4 ganger flere lek kirkelig ansatte enn ansatte prester uten at 
dette gjenspeiles i representasjonen i bispedømmeråd eller kirkemøtet. 

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


