Kirkevalget
Den 8. og 9. september er det i tillegg til kommunevalg, også kirkevalg. Dette er i praksis to valg: Valg
til menighetsråd/sokneråd, og valg
til bispedømmerådet.
Hvem kan stemme?
Alle over 15 år eller som fyller 15 år i
2019, og er medlem i Den norske kirke,
kan stemme ved kirkevalget. Mer informasjon om hvor og hvordan du stemmer der du bor finner du her:
www.kirken.no/nb-NO/om-kirken/slikstyres-kirken/kirkevalget/slik-stemmerdu/
Hvem kan velges?
Menighetsrådet skal stille én liste. Det
er sjelden partier eller selvstendige
lister stiller lokalt, men det er mulig.
Ved valg til bispedømmeråd er det
to eller tre lister i hvert bispedømme.
I tillegg vil det også være selvstendige
lister, som for eksempel Åpen folkekirke og Bønnelisten.
Hva bestemmer menighetsrådet?
Menighetsrådet består av fire til ti
medlemmer fra den lokale menigheten
pluss presten. Rådet bestemmer det
lokale kirkelige arbeidet, og hvordan
kirka skal brukes. I tillegg velger menig-

hetsrådet representanter til fellesrådet.
Det er sammensatt av representanter
fra alle menighetsråd i en kommune.
De tar beslutninger om blant annet
bygging, drift og vedlikehold av alle
kirker og gravplasser i kommunen.
Rådet har dessuten arbeidsgiveransvar
for fellesrådets ansatte.
Hva bestemmer bispedømmerådet?
Bispedømmerådet er det regionale
styringsorganet i kirken. Rådet har
arbeidsgiveransvar for prester og enkelte andre ansatte i kirken, støtter
lokalt menighetsarbeid og ivaretar
gravferdsloven. Medlemmene i bispedømmerådene utgjør Kirkemøtet, som
møtes en gang i året og er Den norske
kirkes øverste organ. Som følge av
skillet mellom kirke og stat, har kirkemøtet nå fått myndighet til å forvalte
arbeidsgiveransvar, penger og utforme
kirkens organisering.
Hvorfor engasjerer Fagforbundet
seg i disse valgene?
Fagforbundet organiserer ansatte i
kirke- og gravfersområdet. Fra dem
som jobber i kirkerommet, til de som
jobber på gravlunden og administrativt. Valget til menighetsråd og
bispedømmeråd har betydning for
økonomiske prioriteringer, arbeids-

giveransvaret og våre medlemmers
arbeidsvilkår og mulighet for faglig
utvikling. De har ansvar for å se til at
kirken er en seriøs og inkluderende
arbeidsgiver. Det betyr at de må sørge
for at alle ansattegrupper i Den norske
kirke har muligheter for etter- og videreutdanning, og at organiseringen av
arbeidet i kirken bygger på og legger til
rette for tverrfaglig samarbeid. De må
sørge for gode systemer for partssammensatt arbeid.
Kirken har flere roller som påvirker
samfunnet vårt på ulike måter: som
trossamfunn, lokal fellesskapsarena,
kulturarena og identitetsbygger. Selv
om homofiles rett til å bli vigslet i en
kirkelig seremoni er slått fast, er det i
flere bispedømmer fortsatt en vei å gå
for økt åpenhet og praktisk likeverd.
Det finnes også stemmer som ønsker
å reversere den positive utviklingen i
kirken de siste tiårene. Mange av dem
stiller til valg som representanter for
Bønnelisten. Det er også en grunn er
din deltakelse viktig i årets kirkevalg.
Hvem bør jeg stemme på?
Ved å gjøre deg kjent med kandidatene, kan du mobilisere lokalt og sørge
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for mange tilleggstemmer til folk som
kan bidra til at fellesråd og menighetsråd ivaretar sitt ansvar på en best
mulig måte. I årets kirkevalg vil det i
tre kommuner i de tre nordligste fylkene være kandidater som Fagforbundet
har mobilisert. Det er for sent å få inn
nye navn på listene, men det er ikke
for sent å knytte allianser med de som
allerede står på listene.
Fagforbundet vil stille spørsmål til kandidater og lister til bispedømmevalget
om tema vi mener er viktige. Svarene
vi får, vil bli publisert på våre nettsider.
Bruk gjerne disse til å orientere deg
om hva de ulike kandidatene mener.
Viktige datoer:
• 10. august til 6. september:
Forhåndsstemmegivningsperiode
• 1. september:
Frist for forhåndsstemming i annet
sokn enn der man har stemmerett.
• (8.) og 9. september:
Valgdagen

