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Høringsuttalelse vedr forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøte 

 

På bakgrunn av vedtaket Bamble kirkelige fellesråd gjorde i sitt møte 13.06.2017 i sak 28/17 vedr. Høringen  

om nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøte, oversender undertegnede 

fellesråders uttalelse vedr. denne saken( se vedlegg). 

Vi gjør oppmerksom på at Bamble kirkelige fellesråd har tatt utgangspunkt i kortversjonen, med 

problemstillingene i høringen. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Astrid Gundersen 
Sign. Kirkeverge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Høringsuttalelse vedr forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og 

Kirkemøtet 

 

Del 1 : 

Bamble kirkelige fellesråd støtter Kirkerådets forslag om å slå reglene for valg av menighetsråd, og reglene 

for valg av bispedømmeråd og Kirkemøte sammen til et sett regler. 

 
Bamble kirkelige fellesråd støtter Kirkerådets forslag om at kirkevalgreglene legges så tett opp til valglovens 

bestemmelser om valg til kommunestyre, fylkesting og Stortinget som mulig. 

 
Del 2.1: 

Bamble kirkelige fellesråd støtter alternativ 2, Direkte valg på alle leke medlemmer til bispedømmeråd og 

Kirkemøte. Dette fordi en slik ordning vil sikre en lik ordning for hele landet, og at valgresultatet vil bli kjent 

kort tid etter valggjennomføringen. 
 

2.2: 

Bamble kirkelige fellesråd foretrekker alternativ 2, ordning med nominasjonskomitèens liste og 

andre lister – samtidige frister. Dette fordi denne ordningen langt på vei tilsvarer dagens ordning for 

forholdstallsvalg ved valg av menighetsråd. Ordningen har også samtidige frister og de ulike listene 

har likere betinngelser. Ordningen vil være rimelig kjent for velgerne (fra valget i 2015). 

 

2.3.4  

Bamble kirkelige fellesråd foretrekker pkt 2, hvor nomineringsgrupper og andre kan søke om midler 

til informasjonstiltak i forbindelse med valget. Vi ser at kirkerådet tenker å avgrense 

tilskuddsordningen til valg av bispedømmeråd og kirkemøte, evt også til menigheter der det stilles 

flere lister. Det er viktig for Bamble kirkelige fellesråd å understreke viktigheten av at fellesrådet 

får statsstøtte til å gjennomføre menighetsrådsvalget. Uten slik støtte kan ikke fellesrådet på ta seg 

så mye administrasjon/utførelse vedr menighetsrådsvalget. 

 

2.4.1 

Bamble kirkelige fellesråd støtter Kirkerådets forslag om å videreføre begrensningen i antallet 

mulige tilleggsstemmer til inntil tre. 

Bamble kirkelige fellesråd støtter Kirkerådets forslag om at det ikke skal være adgang til å stryke 

kandidater på listene. Dette for at reglene skal samsvare med reglene ved kommune- og 

fylkestingsvalg. 

 

2.4.2 

Bamble kirkelige fellesråd støtter alternativ 2, Sperregrense med krav om 5 prosents personlig 

stemmetall. 

 

2.4.3 

Bamble kirkelige fellesråd støtter Kirkerådets vurdering av at det ikke bør innføres en ordning med 

stemmetillegg ved de kirkelige valgene. Dette for å begrense nominasjonskomiteens innflytelse, på 

bekostning av velgernes innflytelse. 
 

2.5.2  

Bamble kirkelige fellesråd ønsker å opprettholde valgordningen siden kommunale valgkretser og 

soknegrenser i noen tilfeller ikke stemmer over ens. Men dette må tas høyde for økonomisk. Da det 

vil bli krevende å administrere en adgang til å avgi stemme i alle soknene innenfor 

fellesrådsområdet (kommunen) på valgdagen. Dette fordi det er frivillige som bemanner 

valglokalene, og en slik ordning vil kreve at de skal holde styr på mange stemmesedler. Reisetid 

mellom soknene er også en utfordring, der avstandene er store. 



 

 
 

3.2.2 

Bamble kirkelige fellesråd støtter Kirkerådets vurdering av at det er hensiktsmessig å innføre 

skjæringsdato 30. juni i valgåret også for kirkevalgene. Dette fordi det er en fordel at de kirkelige 

valgreglene samsvarer mest mulig med de alminnelige valgreglene. 

Pga endringer i medlemsmassen (inn- og utmeldinger), bør fristen for å være registrert som medlem 

være som foreslått, 1. september i valgåret, som foreslått. 

 

Bamble kirkelige fellesråd støtter Kirkerådet i at det bør fastsettes at bispedømmerådet er ansvarlig 

for manntall for valg av prester og lek kirkelige ansatte. 

 

4.2.4.1 

Bamble kirkelige fellesråd støtter forslaget om å gå tilbake til ordningen fra 2011, hvor 

bispedømmet hadde ansvaret for trykking og utsendelse av stemmesedler ved valg av 

bispedømmeråd og Kirkemøtet, mens menighetsrådet hadde ansvar for trykking av stemmesedler til 

menighetsrådet. 
 

4.2.4.2 

Bamble kirkelige fellesråd støtter forslaget om at det er mulig å gi innti tre kandidater en 

tilleggsstemme, og føre på inntil tre navn fra andre lister. 

 

4.2.5 

Bamble kirkelige fellesråd støtter Kirkerådets forslag om å videreføre ordningen med listestemmer, 

som en følge av forslaget om å videreføre muligheten for å gi slengere. 

 

4.3.4 

Bamble kirkelige fellesråd støtter Kirkerådets forslag om å videreføre ordningen med supplerende 

nominasjon ved menighetsrådsvalget, der det er en liste med et mangelfullt antall kandidater. Dette 

fordi det gir grupper som ikke opplever seg representert på nominasjonskomiteens liste, en mulighet 

til å fremme kandidater. 

 

4.3.5 

Bamble kirkelige fellesråd støtter videreføringen av muligheten til å gi inntil tre kandidater på 

stemmeseddelen en tilleggsstemme (kryss) ved menighetsrådsvalg, samt muligheten til å gi en 

personstemme til inntil tre andre valgbare personer (slengere). 

 

4.4. 

Bamble kirkelige fellesråd støtter Kirkerådets forslag om å videreføre dagens ordning med 

forhåndsstemming. Dette fordi fellersåd/menighetsråd ikke har kapasitet til å gjennomføre 

forhåndsstemminng som ved alminnelige valg. Det samme gjelder tidligestemming og ambulerende 

stemmegivning. Kirkevalg er en stor ekstrabelastning på små, og allerede sterkt pressede 

kirkevergekontor/menighetskontor, og strikken bør derfor ikke strekkes lengre enn høyst 

nødvendig. 

 

4.5 

Bamble kirkelige fellesråd støtter Kirkerådet, når det gjelder behovet for å stramme inn kravet til 

hemmelige valg. Vi ser samtidig at kravet til enerom kan være utfordrende enkelte steder, da 

stemmeavlukker er kostbare i innkjøp, og lokalene ikke alltid er optimale.  

 

6.1.1 



Bamble kirkelige fellesråd støtter Kirkerådets forslag om å legge bestemmelsene om godkjenning 

av stemmegivninger opp etter mønster fra valgloven. Dette fordi at samsvarende regelverk er å 

foretrekke, så sant det er mulig. 

 

 

6.1.2 

Bamble kirkelige fellesråd støtter forslaget om egen paragraf i valgreglene vedr godkjenning av 

stemmesteddel. Dette for å lette tilgjengeligheten i et komplisert reglverk. 

 

6.1.3 

Bamble kirkelige fellesråd ønsker ikke at reglene vedr opptellingsprosedyrer endres, slik at mer 

ansvar legges på valgstyrene. Det er et stort frivillig arbeids som legges ned i kirkevalgene, og vi 

ser at ytterligere ansvar for rapportering innen kl 12 dagen etter valget vil være en betydelig 

stressfaktor. 

 

7.2 

Bamble kirkelige fellesråd støtter opp om Kirkerådets standpunkt om at kirkevalgene fortsatt blir 

finansiert på om lag det samme nivået, ved ekstra tilskudd fra Stortinget. De kirkelige 

fellesrådene/menighetsrådene har ikke mulighet til å delfinansiere kirkevalgene fra sine  budsjetter. 

Som tidligere skrevet, er kirkevalg en stor utfordring for den lokale kirke, både kunnskapsmessig 

(komplisert regelverk), og ressursmessig (tar mye tid). 
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