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Kirkerådet 

post.kirkeradet@kirken.no. 

 

 

Tromsø, den 18.05.2017 

 

 

Høring vedr. valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet 

 

Vi viser til høringsnotat av 27.3. vedr. nye regler for valg. I utgangspunktet er dette et svært vanskelig 

materiale å kommentere, så våre innspill blir derfor mer detaljorientert enn helhetlige. 

 

1. Vedr. 2.5.2 

Vi mener det er både praktisk og prinsipielt feil å tillate alle sogns stemmesedler i alle lokaler. 

Dette betyr svært mye merarbeid i flere av våre sogn med spredt bosetning der 

stemmesteder allerede er plassert ut på flere øyer og med stor avstand mellom hvert sted.  

 

Vi oppfatter dette også som et miljømessig problem. Dette unngås hvis stemmesedler legges 

i det sogn de hører hjemme. Stemmested er også for kommune- og fylkesvalget bestemt ut 

fra bosted.   

 

2. Vedr. 4.2.4 

Vi støtter det vi oppfatter er et ønske om at bispedømmeråds stemmesedler trykkes opp av 

bispedømmet selv. 

 

3. Vedr. 4.2.4.2 

Vi har ingen klare synspunkter, men stiller spørsmål hvorvidt det vil forvirre at det finnes 

ulike valgrutiner ved valg av menighetsråd på den ene siden og bispedømmeråd og Kirkeråd 

på den andre siden. 

 

4. Vedr. 4.2.5 

Lister ved menighetsrådsvalg. Vår erfaring er at det er vanskelig å fylle én liste til 

menighetsrådsvalg, og sannsynligvis nesten umulig å stille med to lister. Unntaket er 

områder eller bygder der det er motsetninger mht. for eksempel trosretning. Vi oppfatter  
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derfor at det er en grei ordning å ha én liste, men at det gis mulighet for kumulering og evt. 

strykning på denne listen. De demokratiske prinsippene blir således ivaretatt. 

 

5. Vedr. 4.5.2 

Tromsø kommune samordner som alle steder valgene i kommunen. Vi har bedt om at også 

våre valgfunksjoner kan bli ivaretatt av kommunen, så som bestilling av mat, lokaler, 

valgavlukker mm. Det siste er imidlertid en kostbar sak og vi har fått pris på ca. 7000.- pr 

avlukke. Totalt vil det være bruk for ca. 25 avlukker. Vi ønsker en prinsippavklaring mht. 

funksjon og bruk av slike avlukker.  

 

6. Vedr. 6.1.3 

Det er menighetenes representanter som tar imot og håndterer stemmesedler også for 

bispedømmerådsvalget. Vi oppfatter imidlertid det som ikke ønskelig at disse også skal telle 

rettede og urettede sedler. Denne registreringen gjøres best når sedlene telles av 

bispedømmets representanter. 

 

7. Vedr. DEL 7, konsekvenser for kjønn og likestilling 

Vi ser at det er ulike prinsipper som legges til grunn for representasjon for hhv leke 

medlemmer og prestenes representant/ repr. For lek kirkelige tilsatte/ samiske 

representanter/ og representanter fra Døvekirken. Vi stiller spørsmål med årsak og riktighet i 

denne forskjellen. 

 

 

 

 
 

Med vennlig hilsen 

Tromsø Kirkelige Fellesråd 

 

Nils H. Opsahl 

Kirkeverge 
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