
 

 

Høringsuttalelse fra Helleland menighetsråd til nye regler 

for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet 
 

Helleland menighetsråd har følgende innspill til høringen: 

§ 5-2 

Vi mener det er viktig at det opprettes en nominasjonskomité som lager en bredt 

sammensatt liste slik at ulike velgere kan ha kandidater som representerer 

deres syn uavhengig av hvor mange lister som leveres. Ut fra regelforslaget er 

det uklart om dette er tanken i alternativ 1 og 2. Hvis alternativ 2 uansett 

innebærer en slik nominasjonskomité går vi for alternativ 2. Hvis dette 

alternativet gjør det mulig for kun én gruppe å stille liste går vi heller inn for 

alternativ 3. 

  

For § 5-3 går vi inn for alternativ tre. Vi mener det er viktig å styrke soknene 

som grunnsteinen i kirken og at menighetsrådene som represaentant for disse 

derfor bør ha innflytelse på hvem som blir valgt inn til bispedømmeråd og 

kirkemøte.  

 

Vi mener at det ved bispedømmerådsvalget også bør være mulig å stryke 

kandidater i tillegg til å gi tilleggsstemmer. Dette vil gi den enkelte velger 

større mulighet til å signalisere hvilke kandidater en ønsker å ha inn i rådet.  

Vi foreslår kun dette for bispedømmerådsvalg da bispedømmerådene i tillegg til 

å utgjøre kirkemøtet også representerer et mye større område enn de enkelte 

menighetsrådene og at dette valget derfor vil ha større offentlig interesse.  

 

Vi mener at nominasjonskomitéen ikke bør forhåndskumulere kandidater da 

dette vil gi dem uforholdsmessig stor påvirkning på valgresultatet. Av samme 

grunn mener vi at det heller ikke bør være noen sperregrense på å kunne endre 

på listene. Så lenge dette er en mulighet alle har, mener vi at det å kunne endre 

på listene uten sperregrense gir større mulighet til påvirkning og vil kunne skape 

større valgengasjement.  

 

Vi mener at det bør være mulig å avgi stemme på valgdagen også i andre sokn enn 

der en står i manntallet så lenge det er innenfor samme kommune. Dette fordi 

det trolig vil gjøre at flere stemmer. Vi mener videre at det bør jobbes med å få 

på plass elektroniske løsninger for stemmeregistrering da dette ville gjøre det 

raskere og enklere å levere stemmene i den valgkretsen de hører hjemme i.  


