
Høringsuttalelse: 

Forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og 

Kirkemøtet vedtatt i møte i Vestnes kyrkjelege fellesråd 14.06.2017. 

 

Del 1. Bakgrunn               
Ingen merknader. 

Del 2.  Overordnede problemstillinger            

2.1 Direktevalg eller kombinasjonsvalg av direkte og indirekte valgomgang ved valg av leke 

medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet               

Vi støtter alternativ 3, «Kombinasjonsvalg i alle bispedømmer», som best ivaretar Kirkelovens 

bestemmelse i §2 om at «Soknet er den grunnleggende enhet i Den norske kirke». 

2.2 Flertalls- og forholdstallsvalg                 

Vi støtter alternativ 1 om å videreføre dagens ordning. 

2.3 Tilskuddsordning for finansiering av nomineringsgrupper m.m.             

Vi vil advare mot å legge til rette for ordninger og praksis som direkte eller indirekte åpner for 

virksomhet i kirken som ligner på partipolitikk. Det er imidlertid viktig at tilskudd til lokal 

tilrettelegging og til trykking og utsending av valgkort opprettholdes. 

2.4 Personvalgregler                   

Vi støtter at begrensningen av tilleggsstemmer til inntil tre blir videreført, og anbefaler at 

kirkevalgene benytter de samme reglene for strykning som de som gjelder for kommunestyre- og 

fylkestingsvalgene.  Vi støtter at dagens ordning hvor det ikke settes noen sperregrense videreføres. 

Vi støtter ikke en ordning med stemmetillegg. 

2.5 Valgkretser og stemmekretser                 

Vi støtter at dagens ordning med valgkretser videreføres. Vi mener at stemmegivningen fortsatt børe 

være begrenset til eget sokn på valgdagen. 

 

 

Del 3.  Innledning til reglene, stemmerett,  valgbarhet, valgorganer m.m.       

3.1  Reglenes formål, virkeområde og organenes sammensetning        

Ingen merknader. 

3.2 Stemmerett og manntall                
Vi støtter å innføre 30.juni i valgåret som skjæringsdato for manntallet også for kirkevalgene, samt å 

innføre egne bestemmelser for manntall for valg av prester og for valg av leke kirkelige tilsette. 



3.3  Valgbarhet                

Ingen merknader. 

3.4  Valgorganene               

Ingen merknader. 

 

Del 4.  Valg av medlemmer til menighetsråd og valg av leke medlemmer til 

bispedømmeråd og Kirkemøtet 

4.1  Valgform               

Ingen merknader. 

4.2  Nærmere bestemmelser ved forholdstallsvalg               

Vi støtter forslaget vedrørende supplerende nominasjon på nominasjonskomiteens valgliste også i 

tilfeller hvor det stilles flere lister til valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet.  Vi støtter forslaget om 

at bispedømmerådet har ansvar for trykking og utsendelse av stemmesedler ved valg av 

bispedømmeråd og Kirkemøtet.  Vi støtter forslaget om å videreføre ordningen hvor velgeren ved 

valg til menighetsråd kan gi inntil tre kandidater på stemmeseddelen en tilleggsstemme.  Videre 

støtter vi at velgeren ved valg til bispedømmerådet og Kirkemøtet kan gi inntil tre kandidater på 

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

4.3  Nærmere bestemmelser ved flertallsvalg                      

Ingen merknader. 

4.4  Forhåndsstemmegivningen                   

Vi støtter et forslag på å videreføre forhåndsstemmegivningen som det er i dag, og går imot at det gis 

adgang  til tidligstemming fra 1.juli. 

4.5  Tidspunkt og sted for valg.  Stemmegivning på valgdagen             

Ingen merknader 

 

Del 5.  Valg av andre representanter til bispedømmerådet og Kirkemøtet                     

5.1  Valg av prest til bispedømmeråd og Kirkemøtet              

Ingen merknader. 

5.2  Valg av lek kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og Kirkemøtet          

Her er det tydeligvis en trykkfeil, men vi foreslår at dagens regelverk videreføres. 

5.3  Valg av døvemenighetenes representant til bispedømmeråd og Kirkemøtet        

Ingen merknader. 

5.4  Valg av samiske representanter til bispedømmeråd og kirkemøtet         

Ingen merknader. 



 

Del 6.  Felles bestemmelser                         

Ingen merknader. 

 

Del 7.  Konsekvenser              

Ingen merknader. 

 

 

 

 

 

 

Vestnes 14.06.2017                

Olav Egil Tomren             

kirkeverge 

 

 

 


