
Fra: Tom Solli 
Sendt: 7. juni 2017 10:35 
Til: KR-Postmottak 
Emne: FW: Høring - forslag til nye regler for valg av menighetsråd, 

bispedømmeråd og kirkemøtet.  
 
 
Viser til høring med frist 14. juni 2017. 
 
Bodø kirkelige fellesråd ønsker å uttale følgende: 
 

1. Direktevalg eller kombinasjonsvalg av direkte og indirekte valgomgang ved valg av leke 
medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet. Uttalelse: En ønsker direkte valg på alle 
medlemmer. En slik ordning vil sikre en lik valgordning for hele landet i tråd med 
hovedintensjonen i demokratireformen. 

2. Flertalls – og forholdsvalg. Uttalelse: Ordning med utgangspunkt i flere selvstendige lister – 
intensjonsfrist og listefrist. 

a. Ingen liste fra nominasjonskomite hvis det er to eller flere andre lister. 
b. Dersom det ikke er noen nomineringsgrupper med lister skal en nominasjonskomite 

fremme en liste. Valget gjennomføres da som flertallsvalg. 
c. Dersom det foreligger kun en liste ved endelige frist sørger en nominasjonskomite for 

en bredt sammensatt kandidatliste. Forholdstallsvalg. En er positiv til at det kirkelige 
demokrati prøver ut en ordning med forholdstallsvalg med flere lister med ulik 
kirkepolitisk profil. Valgordningen bør bidra til at en slik ordning blir mest mulig 
enkel, ryddig og får bred legitimitet.  

3. Tilskudd: For å bidra til å styrke grunnlaget for forholdstallsvalg med flere lister bør det 
opprettes en tilskuddsordning til nomineringsgrupper. 

4. Stemmegivning i hele kommunen: En bør kunne avgi stemme i hele kommunen, ikke bare i 
eget sokn. 

5. Framtidig valgordning: Det er svært uheldig at Kirkemøtet består av kandidater som er valgt 
inn som medlem i bispedømmerådene. En vil anbefale at Kirkerådet starter opp et 
utredningsarbeid om sammensetning av Kirkemøtet, herunder de tilsattes plass i rådene. En 
bør også vurdere Kirkemøtets vedtak om at soknepresten kan være daglig leder for 
menighetsrådets virksomhet samtidig som de har fast plass som medlem i menighetsrådet. 

6. Personstemmer og strykninger: En vil gjøre oppmerksom på at Stortinget har vedtatt å gi 
adgang igjen til å stryke kandidater på listene. Bodø kirkelige fellesråd ønsker likevel ikke at 
det åpnes opp for strykninger i de kirkelige valgene.  

 
 
 
Med vennlig hilsen 
Tom Solli 
Kirkeverge 
 
Kirkekontoret i Bodø 
Storgata 29, 2.etg 
8006 Bodø 
 
Mobil: 977 55 900 
E-post: ts638@kirken.no  
Web: www.kirken.no/bodo  
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