
Fra: Kurt Rylandsholm <Kurt.Rylandsholm@melhus.kommune.no> 
Sendt: 14. juni 2017 14:54 
Til: KR-Postmottak 
Emne: Høringsuttalelser, deres ref. 17/01090-5 it934 og 17/02759-1 
 
Viser til høringer om "Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister" og "Forslag til nye regler for 
valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet. Melhus kirkelige fellesråd behandlet 
høringene på møte den 8. juni d.å., og fattet følgende vedtak: 
 
-------------------- 
 
Sak 017/17 Høring - Forslag til forskrift om Den norske kirkes medlemsregister 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Melhus kirkelige fellesråd har ingen motforestillinger knyttet til Kirkerådets forslag til forskrift om 
Den norske kirkes medlemsregister, og støtter derfor forslaget. 
 
-------------------- 
 
Sak 018/17 Høring - Forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet 
Vedtaket var enstemmig. 
 
Vedtak: 
Til høringen fra Kirkerådet tilknyttet forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd 
og Kirkemøte, har Melhus kirkelige fellesråd følgende uttale: 
2.1 Direktevalg eller kombinasjonsvalg av direkte og indirekte valgomgang ved valg av leke 
medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet. Uttale: Alternativ 2. 
2.2 Flertalls- og forholdstallsvalg. Uttale: Alternativ 2. 
2.3 Tilskuddsordning for finansiering av nomineringsgrupper. Uttale: Alternativ 1. 
2.4 Personvalgregler. Uttale: Fellesrådet stemmer for at det ikke blir noe sperregrense under pkt. 
2.4.2, altså alternativ 3) Ingen sperregrense. 
2.5 Valgkretser og stemmekretser. Uttale: Fellesrådet mener at det bare ved forhåndsstemmegiving 
bør være mulig å stemme i andre sokn enn der man er registrert bosatt. Dette for å sikre at 
valgresultatet raskest mulig er klart, samt redusere arbeidet med selve valget. 
3.2 Manntall. Uttale: Fellesrådet støtter Kirkerådet. 
4.2 Nærmere bestemmelser om forholdstallsvalg. Uttale: Fellesrådet støtter Kirkerådet. 
4.4 Forhåndsstemmegiving. Uttale: Fellesrådet støtter Kirkerådet. 
4.5 Stemmegiving på valgtinget. Uttale: Det er særs viktig at en person skal kunne avgi sin stemme 
uten påsyn av andre. Om man trenger å gå i enerom for å få til dette er daglig leder noe spørrende 
til. Et valgavlukke med åpningen mot veggen, e.l. vil sikre at valget er hemmelig. 
6.1 Opptellingsprosedyrer. Uttale: Fellesrådet støtter Kirkerådet.  
 
-------------------- 
 
Møtereferatet er i sin helget lagt ut på nettsiden 
https://kirken.no/globalassets/fellesrad/melhus/om-oss/melhus-kirkelige-fellesrad/sakspapirer-og-
motereferat/20170309-motereferat.pdf. 
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