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Høringssvar på forslag til nye regler for valg av menighetsråd, 
bispedømmeråd og Kirkemøtet 

 
 
 
Biri menighetsråd har behandlet forslag til nye regler ved de kirkelige valg i sine møter 
20.04.17 og 08.06.17 og ønsker å avgi følgende høringsuttalelse: 
 
2.1. Valgordning for leke medlemmer til BDR/KN: 
1. De leke medlemmene til BDR/KN bør velges ved indirekte valg. Dette vil styrke 
soknets innflytelse på valgresultatet og også være styrkende for forholdet mellom de valgte 
organ på alle nivå. 
2.  Det bør være samme regler og ordning i hele landet. 
 
2.2. Flertalls- eller forholdstallsvalg 
Menighetsrådet går for en ordning med nominasjonskomiteens liste og andre lister har 
samme frist. Foreligger det kun liste fra nominasjonskomiteen, blir det flertallsvalg. Kommer 
det i tillegg lister fra andre, holdes valget som forholdstallsvalg. 
 
2.3. Finansiering – tilskuddsordning 
Det bør gis tilskudd til nomineringsgrupper i intensjons- og valgfasen. Ubenyttede midler må 
tilbakebetales. Om en nomineringsgruppe ikke lykkes med å stille liste, kan ikke det beløp 
som gruppen har brukt i nomineringsarbeidet kreves tilbakebetalt. 
 
2.4.2 Personvalgregler 
1.  Menighetsrådet går for en ordning der det er mulig å gi tilleggsstemmer til inntil 3 
personer. 
2. Det skal være mulig å stryke kandidater fra listen. 
3.  Sperregrense bør ikke innføres. 
 
2.4.3 Stemmetillegg 
Menighetsrådet mener det vil være uheldig å åpne opp for mulighet for 
stemmetillegg/kumulering av et visst antall kandidater av de øverste kandidatene på listene. 
 
2.5.2 Stemmegivning begrenset til eget sokn på valgdagen 
Ordning med at valgstedet begrenses til eget sokn på valgdagen, bør videreføres. En 
ordning med å kunne avgi stemme i et av kommunens valglokaler uavhengig av bosted, vil 
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føre til mye ekstraarbeid og muligheten for å benytte feil valgliste vil være stor i kommuner 
med mange sokn. Dette vil øke antall forkastede stemmer. 
 
3.2. Stemmerett og manntall 
Forslaget om skjæringsdato 30.juni i valgåret støttes.  Likeens at frist for 
medlemsskapsstatus settes til 1.september. 
 
Valg på leke kirkelig tilsatte i BDR/KN: 
Biri menighetsråd er av den oppfatning at denne ordningen ikke bør videreføres. Man synes 
det er uheldig at ansatte skal ha «sine» representanter i disse organ – dette hører hjemme 
på fellesrådsnivå. De kirkelig tilsatte får anledning til å stemme ved valget på leke 
medlemmer som øvrige leke kirkemedlemmer. 
Man går også inn for at ordinerte prester som ikke er i prestetjeneste i DNK (pensjonister 
eller i annen stilling) ikke kan velges som leke representanter i BDR/KN. 
Ordningen med at prester med tjeneste i DNK velger representanter til BDR/KN bør 
videreføres, dette for å opprettholde den teologiske kompetanse i organene. 
 
3.2. Stemmerett og manntall 
Eget manntall for de kirkelig tilsatte vil ikke være nødvendig hvis ordningen med at de 
kirkelig tilsatte ikke velger sine representanter. 
Men hvis ordningen om at leke kirkelig tilsatte skal velge egne representanter videreføres, 
bør eget manntall for kirkelig tilsatte vurderes. Det beste vil nok likevel være at det kun 
foreligger et manntall og en at kirkelig tilsatte har en «anmerkning» i forhold til valg på 
BDR/KN som før, men at dette må kvalitetssikres bedre enn ved tidligere valg. 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Audun Torvik  
Menighetsrådsleder Gunhild Ekerhaugen 
   Saksbehandler 
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