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Bryn menighetsråds uttalelse: 

 

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

leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet 

Bryn menighetsråd mener at valgordningen bør være lik for alle bispedømmer. Vi går inn for 

ordningen beskrevet i alternativ 3, kombinasjonsvalg i alle bispedømmer. 

 

2.2 Flertalls- og forholdstallsvalg 

Bryn menighetsråd går inn for alternativ 1, videreføring av dagens ordning med 

nominasjonskomité som setter opp en liste der ulike syn er representert, men der det også er 

åpning for å stille egen liste dersom en ikke oppfatter seg representert av 

nominasjonskomitéens liste, som en slags sikkerhetsventil. 

 



2.3 Tilskuddsordning for finansiering av nomineringsgrupper m.m. 

Bryn menighetsråd går inn for alternativ 2 beskrevet i avsnitt 2.3.4: Tilskuddsordning hvor 

nomineringsgrupper og andre aktører kan søke Kirkerådet eller valgrådet om midler til 

informasjonstiltak i forbindelse med valget. 

 

2.4.1 Personstemme og strykninger 

Vi mener det bør være mulighet for å gi tre tilleggsstemmer. 

2.4.2 Personvalgregler internt på listene 

Ved valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet: Primært: Ingen sperregrense, eventuelt en 

sperregrense på 5 prosent. 

 

2.4.3 Stemmetillegg 

Det bør ikke innføres en ordning med stemmetillegg.  

 

2.5.1 Valgkretser 

Ved valg på menighetsråd bør soknet være valgkretsen. Ved valg på bispedømmeråd og Kirkemøtet 

bør bispedømmet være valgkretsen, som nå. 

 

2.5.2 Stemmegivning begrenset til eget sokn valgdagen 

Stemmegivning bør begrenses til eget sokn på valgdagen. 

 

3.2.2 Manntall 

Bostedsdato pr. 30. juni virker fornuftig. Det virker rimelig å vurdere medlemskap pr. 1. 

sept., om det er praktisk mulig. Sannsynligvis vil det være få som melder seg inn etter denne 

dato og som ønsker å stemme ved kirkevalget. 

 

Om manntall for prester og leke kirkelig tilsatte  

Høringsdokumentet presenterer saken på denne måten: «Kirkerådet mener det er nødvendig å 

innføre egne bestemmelser for manntall for valg av prester og for valg av leke kirkelig 

tilsatte, og foreslår derfor at det fastsettes at bispedømmerådet er ansvarlig for at et manntall 

over stemmeberettigede ved valg av prester og leke kirkelig tilsatte opprettes og oppdateres 

på grunnlag av opplysninger fra bispedømmerådet og kirkelige fellesråd i bispedømmet.» 

 

Bryn menighetsråd støtter dette synet. 

 

4.2.1 Registrering av nomineringsgrupper 

Det virker rimelig å kalle nominasjonskomitéens liste for «Felleslisten», slik Kirkerådet 

foreslår i høringsdokumentet. 

 

4.2.2.1 Antall kandidater på listeforslaget 

I høringsdokumentet presenteres saken på denne måten: «Ved menighetsrådsvalget er det i 

dag krav om at alle kandidatlister må ha minst så mange forskjellige kandidater som det skal 

velges faste medlemmer. I tillegg er det fastsatt at nominasjonskomiteens liste skal ha minst 

så mange forskjellige kandidater som det skal velges faste medlemmer og varamedlemmer til 

sammen. Ingen lister skal inneholde mer enn dobbelt så mange navn som antallet medlemmer 

og varamedlemmer som skal velges. Kirkerådet foreslår ingen endringer på dette punkt.»  



 

Bryn menighetsråd støtter dette synet. 

 

Kirkerådet foreslår i høringsdokumentet «å videreføre krevet om minst sju og maksimalt 18 

kandidater for å kunne stille lister og foreslår at dette skal legges til grunn for alle 

listeforslag.»   Forslaget går videre ut på at «dersom det ikke er noen nomineringsgrupper 

som fremmer lister, bør nominasjonskomiteen fremme en liste med 18 kandidater.» 

 

Bryn menighetsråd støtter dette synet. 

 

4.2.2.4 Tillitsutvalg og tillitsvalgt  

Høringsdokumentet presenterer Kirkerådets standpunkt i denne saken slik: «Kirkerådet 

foreslår å legge valglovens bestemmelser om tillitsvalgte og tillitsutvalg til grunn for valg av 

bispedømmeråd og Kirkemøtet. Også i det tilfelle det opprettes en nominasjonskomité som 

fremmer en liste, bør det være utpekt tillitsvalgt og et tillitsutvalg som kan opptre på vegne 

av kandidatene på listen. Kirkerådet foreslår at nominasjonskomiteens leder opptrer som 

tillitsvalgt for nominasjonskomiteens liste og at nominasjonskomiteen opptrer som 

tillitsutvalg.»  

 

Bryn menighetsråd støtter dette synet. 

 

4.2.3 Supplerende nominasjon ved forholdstallsvalg 

Kirkerådet foreslå i denne saken at fristen for den supplerende nominasjonen ved 

forholdstallsvalg samkjøres med nominasjonskomiteens frist.  

 

Bryn menighetsråd støtter dette synet. 

 

4.2.4 Stemmesedler. Velgernes adgang til å endre stemmesedler  

4.2.4.1 Trykking av stemmesedler   

Bryn menighetsråd støtter Kirkerådets forslag: Bispedømmerådet bør ha ansvaret for 

trykking og utsendelse av stemmesedler ved valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet. 

Valgstyret (menighetsrådet) bør ha ansvar for trykking av stemmesedler ved valg av 

menighetsråd. 

 

4.2.4.2 Endringer på stemmeseddelen   

Bryn menighetsråd støtter Kirkerådets forslag om å videreføre ordningen hvor velgeren ved 

valg til menighetsråd kan gi inntil tre kandidater på stemmeseddelen én tilleggsstemme og at 

velgeren ved valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet kan gi inntil tre kandidater på 

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

 

4.2.5 Mandatfordelingen og kandidatkåringen 

Bryn menighetsråd støtter Kirkerådets forslag om å videreføre ordningen med listestemmer. 

 

4.3.2 Nominasjonskomité  

Bryn menighetsråd støtter Kirkerådet forslag om å videreføre bestemmelsen om 

nominasjonskomité ved valg av menighetsråd. Vi støtter også forslaget om å videreføre 



dagens oppnevningsprosedyre for nominasjonskomitéen knyttet til etablering av 

«nominasjonskomitéens liste».  

 

4.3.4 Supplerende nominasjon ved flertallsvalg  

Bryn menighetsråd støtter Kirkerådets forslag om å videreføre ordningen med supplerende 

nominasjon ved menighetsrådsvalget, der det er én liste med et mangelfullt antall kandidater. 

Menighetsrådet støtter også forslaget under dette punktet om videreføring av dagens ordning 

angående mulighet for supplerende nominasjon ved valg til bispedømmeråd/Kirkemøtet. 

 

 

4.3.5 Stemmesedler. Velgernes adgang til å endre på stemmesedler  

Kirkerådet har følgende forslag i høringsdokumentet: «Det foreslås å videreføre at velgeren 

ved valg til menighetsråd kan gi inntil tre kandidater på stemmeseddelen én tilleggsstemme. 

Velgere kan ved flertallsvalg i et menighetsrådsvalg også gi en personstemme til inntil tre 

andre valgbare personer som er bosatt i soknet. Videre foreslås det å videreføre at velgeren 

ved valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet kan gi inntil tre kandidater på stemmeseddelen én 

tilleggsstemme. Andre endringer på stemmeseddelen teller ikke med ved valgoppgjøret.» 

 

Bryn menighetsråd støtter dette synet. 

 

 

4.4 Forhåndsstemmegivningen  

 

Bryn menighetsråd støtter her Kirkerådets forslag: «Kirkerådet foreslår å fastsette en ny 

bestemmelse som i hovedsak viderefører dagens ordning, men hvor reglene er formulert på 

en måte som gjør det tydeligere at valgstyret skal legge til rette for forhåndsstemmegivning i 

den grad det er mulig. Det foreslås også å presisere at forhåndsstemmegivningen som et 

minimum bør kunne skje på minst ett kirkekontor i fellesrådsområdet i ordinær åpningstid. 

Det vil imidlertid ikke være et absolutt krav, valgstyret (menighetsrådet) må selv avgjøre hva 

som er mulig i soknet. For øvrig foreslås det bestemmelser om forhåndsstemmegivningen 

som i stor grad bygger på valglovens bestemmelser.» 

 

Vi oppfatter det som lite aktuelt å gi mulighet for internettstemmegivning. 

 

Bryn menighetsråd støtter, av praktiske årsaker, Kirkerådets forslag om ikke å åpne for 

tidligstemmegivning i tidsrommet 1. juli til 9. august, men gjerne med mulighet for 

valgstyret, dersom det ønsker det, til å gjennomføre ambulerende stemmegivning. 

  

Kirkerådet må gjerne få hjemmel til å gi særskilte regler for forhåndsstemmegivning ved 

Svalbard kirke og Sjømannskirken.  

 

 

4.5.2 Stemmegivningen på valgtinget  

Bryn menighetsråd ser behovet for å stramme inn på kravet om hemmelige valg. Men det er 

ønskelig å ikke ha for mange stemmesteder. Da er det større muligheter til å få til et 

akseptabelt opplegg for gjennomføringen av valget. 

  



6.1.3 Opptellingsprosedyrer 

Kirkerådets forslaget til opptellingsprosedyrer virker greit.  

 

6.3 Nytt valgoppgjør i perioden. Suppleringsvalg  

6.3.1 Nytt valgoppgjør i perioden  

Bryn menighetsråd støtter her Kirkerådets syn. 

 

7.1 Konsekvenser for kjønn og likestilling 

Kravet om at kandidatlister ved valg av menighetsråd «bør ha minst 40 prosent 

representasjon av hvert kjønn» støttes. Men det bør fortsatt stå «bør ha». Det har vist seg 

vanskelig å få mange nok personer til å stå på lista ved valg på menighetsråd.  

 

Regelen om minst 40 prosent av hvert kjønn på kandidatlista ved valg på bispedømmeråd og 

Kirkemøtet bør stå. 

 

7.2 Økonomiske og administrative konsekvenser 

Bryn menighetsråd mener at det bør diskuteres om det også ved kommende valg skal brukes 

17,2 mill. kr. til valgkortutsending. 
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