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Svar på høring om valg til menighetsråd og bispedømmeråd/kirkemøte 27.mars 2017 fra 

Hamarøy menighetsråd og kirkelige fellesråd. 

 

I tillegg til høringssvar så ønsker vi å redegjøre for den lokale ordning i vår kommune som vi 

må søke om dispensasjon for hvert fjerde år. Vi ber om at dere ser nærmere på om denne 

ordningen kan godkjennes som fast ordning og kanskje kan være overførbart til andre små 

kommuner. 

 

I Hamarøy og Sagfjord sokn har vi dispensasjon for at rådene er sammenslått. Dette skjer på 

grunn av at det minste rådet antakelig ikke får representanter hvis vi slår dem endelig 

sammen. Vi har valg i hvert sokn og 3 faste medlemmer + 1 vara fra hvert sokn fungerer som 

menighetsråd + fellesråd med tillegg av kommunens representant. Dette fungerer meget godt 

og rådet tenker «hele» kommunen, samtidig som de har ansvar for tilrettelegging i sitt eget 

sokn.  

 

Hvis rådet skulle stilt med en liste til valget ville det minste soknet antakelig mistet sine 

representanter (pga at det største soknet har mange flere medlemmer) 

 Dette vil i så fall medføre at vi mister den lokale driven på innsamlinger, dugnader, 

lokal kompetanse og tilrettelegging for kirkekaffe m.m. i dette soknet. 

Vi står nå i den situasjonen at Tysfjord Vestside muligens skal legges til Hamarøy kommune. 

For kirkelig fellesråd betyr dette 2 kirker til, samt 2 ekstra menighetsråd. Vi ønsker å ha en 

valgordning som gjør at begge disse rådene også kan komme sammen med det felles rådet vi 

har i dag. Vi ønsker at Tysfjord vestsides representanter snarest mulig skal bli en del av 

helheten og at vi får god koordinering sammen.  

Valgordningen hindrer dette og vi blir nødt til å søke dispensasjon for å kunne gjøre dette.  

 

Håper at det kan bli anledning til at menighetsrådene selv kan bestemme hvordan de vil 

organisere seg innenfor en kommune. Hvis vi har 4 sokn, og har valg i hvert sokn, så 

hadde det vært veldig bra hvis det kunne velges eks 3 fra hvert sokn til et felles menighets 

og fellesråd. Dette medfører mindre administrasjon og færre møter, det er mye lettere å få 

soknene til å samarbeide over soknegrenser og vi sørger også for at vi i hvert sokn har en 

gruppe mennesker som er valgt og som kan ta seg av tilrettelegging i eget sokn. 

 

I tillegg bør krav om 5 varamedlemmer til et menighetsråd reduseres. 

 

 



Så til hørings-spørsmålene: 

 

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

leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet. 

Kirkerådet ber oss uttale oss om hvilken av disse alternativene vi ønsker. 

1. Videreføre dagens ordning der hvert bispedømme bestemmer om de vil ha kun direkte 

valg eller en kombinasjon av direkte og indirekte. 

2. Kun direktevalg i alle bispedømmer. 

3. Kombinasjon av direkte og indirekte valg i alle bispedømmer. 

 

Kirkedemokratiet bør i størst mulig grad ta utgangspunkt i valget av menighetsrådene, noe 

som betyr at det primært er menighetsrådene som bør ha stemmerett ved valg av sju leke 

medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet. Dette er viktig for å øke opplevelsen av 

samhandling mellom menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet.  

 

Anbefaling: Kun direkte valg i alle bispedømmer. Dette styrker demokratiet, og gir 

kirkemedlemmene en sterkere innflytelse. Dette vil også gi en større oppmerksomhet omkring 

valget. I et demokrati er det viktig at de valgte kan stilles direkte ansvarlig overfor de som de 

representerer, medlemmene.  

 

2.2 Flertalls- og forholdstallsvalg 

Kirkerådet ber oss uttale oss om hva vi foretrekker av disse alternativene: 

1. Videreføre dagens ordning med ulike frister for nominasjonskomiteen og andre lister. 

Ordningen er kjent for velgerne, og gir andre grupper anledning til å stille liste hvis de 

opplever at de ikke er representert i nominasjonskomiteens liste. 

2. Like frister for alle lister. Det gir de ulike listene mer like betingelser. 

3. Intensjonsfrist og listefrist. Dersom flere selvstendige grupper melder at de vil stille 

liste, skal ikke nominasjonskomiteen stille egen liste. Dersom kun en eller ingen 

grupperinger stiller liste, skal det etableres en nominasjonskomite som stiller liste. 

4. Intensjonsfrist og listefrist som i forslaget over. Nominasjonskomiteen stiller kun liste 

hvis ingen andre gjør det. 

 

Anbefaling: Det bør være reelle valgmuligheter i et demokrati. Derfor bør det være en 

valgordning som er slik at det blir mer enn en liste. Alternativ 3 i høringen med intensjonsfrist 

og listefrist. Dersom flere selvstendige grupper melder at de vil stille liste, skal ikke 

nominasjonskomiteen stille egen liste. Dersom kun en eller ingen grupperinger stiller liste, 

skal det etableres en nominasjonskomite som stiller liste. 

 

 

2.3 Tilskuddsordning for finansiering av nomineringsgrupper 

Kirkerådet foreslår to alternative ordninger: 

1. En tilskuddsordning med intensjonsstøtte (støtte til å rekruttering av kandidater og  

utforming av program) og listestøtte (til informasjonsarbeid om listen). Tilskuddet skal 

være likt for alle grupperinger som har meldt intensjon og som stiller liste. 

2. Tilskuddsordning hvor Kirkerådet står mer fritt til å dele ut støtte etter søknad. 

 



Anbefaling: Alternativ 1 med en tilskuddsordning som er lik for alle grupperinger. 

En tilskuddsordning med intensjonsstøtte (støtte til å rekruttering av kandidater og  utforming 

av program) og listestøtte (til informasjonsarbeid om listen). Tilskuddet skal være likt for alle 

grupperinger som har meldt intensjon og som stiller liste. 

 

2.4 Personvalgregler 

Kirkerådet foreslår å videreføre en begrensning i antall mulige tilleggsstemmer (hvor mange 

personer du kan kummulere ved valget), samt å videreføre ordningen med at man ikke kan 

stryke kandidater. 

 

Kirkerådet foreslår også en sperregrense med krav om 5 eller 8% personlig stemmetall for at 

de skal kåres før rekkefølgen på listen. I dag finnes ingen slik sperregrense. 

 

Kirkerådet ønsker ikke å innføre stemmetillegg (forhåndskummulering) av listene. Det vil i så 

fall gi nominasjonskomiteen meget stor innflytelse på valget. 

 

Anbefaling: Støtter kirkerådet i disse punktene. At det ikke skal være lov å stryke og en 

sperregrense på 5%. 

 

2.4.3 Stemmetillegg 

Anbefaling: Vi støtter ikke stemmetillegg 

  

2.5 Valgkretser og stemmekretser 

Kirkerådet har vurdert om det bør være mulig å stemme i andre sokn enn der man er bosatt på 

valgdagen. Foreløpig er dette kun mulig ved forhåndsstemming. De er imidlertid usikre på om 

dette vil bli for vanskelig å håndtere for alle fellesråd. 

 

Anbefaling: Det bør kun være mulig å stemme i andre sokn enn der man er bosatt ved 

forhåndsstemmegiving. 

 

3.2 Manntall 

Kirkerådet mener det kan være hensiktsmessig å innføre ordning med skjæringsdato30.juni i 

valgåret. Det vil være der man er bosatt 30.juni som bestemmer hvor man har stemmerett. 

Dette gjør det enklere å sikre oppdaterte manntall. Kirkerådet foreslår at bispedømmerådet er 

ansvarlig for å opprette og oppdatere manntall for valg av prester og lek kirkelig tilsatte. 

 

Anbefaling: støtte Kirkerådet i dette. 

 

4.4 Forhåndsstemmegiving 

Kirkerådet ønsker å tydeliggjøre at forhåndsstemmegiving som et minimum bør kunne skje på 

minst ett kirkekontor i fellesrådsområdet i ordinær åpningstid. 

 

Anbefaling:Vi støtter Kirkerådet i dette. 

 



Det foreslås at valgreglene gir hjemmel for at Kirkerådet, dersom Kirkerådet finner det 

økonomisk forsvarlig, kan gi regler om internettstemmegiving i perioden for 

forhåndsstemmegiving. 

 

Anbefaling: Internettstemmegiving i perioden for forhåndsstemmegiving tilrådes ikke. 

 

4.5 Stemmegiving på valgtinget 

Kirkerådet foreslår en ny bestemmelse som slår fast at «velgeren skal i enerom og usett brette 

sammen stemmeseddelen slik at det ikke er synlig hvilken valgliste velgeren stemmer på». 

 

Anbefaling: Kirkerådet støttes i dette. 

  

6.1 Opptellingsprosedyrer 

I gjeldende regler er det lagt opp til at opptelling skal skje innen 10 dager fra valgdagen. 

 

Anbefaling: Opptellingen skal skje lokalt i fellesrådsområdet, og resultatet kunngjøres 

umiddelbart. Det er viktig å gi svar på valget raskt og 10 dager er da for lang opptellingstid. 

 

 

 


