
Fra: Øyvind Meling 

Sendt: 6. juni 2017 09:34 

Til: krarkiv 

Emne: FW: Høringssvar fra Høvik menighetsråd, Til nye regler for valg av 

menighetsråd, bispedømmeråd og kirkemøtet,  

 

 

 

From: Storm Vinterhavn  
Sent: Friday, June 2, 2017 10:05 AM 
To: Øyvind Meling  
Subject: FW: Høringssvar fra Høvik menighetsråd, Til nye regler for valg av menighetsråd, 
bispedømmeråd og kirkemøtet,  
 

 

From: Trygve Rø [mailto:sokneprest@hovik-menighet.no]  
Sent: Friday, June 2, 2017 9:40 AM 
To: Storm Vinterhavn <sl753@kirken.no> 
Cc: Ingeborg Svanes <ingeborg@baerum.kirken.no>; Per Holdø <per.holdo@gmail.com>; Kristin 
Fossheim <kristin.fossheim07@gmail.com> 
Subject: SV: Høringssvar fra Høvik menighetsråd, Til nye regler for valg av menighetsråd, 
bispedømmeråd og kirkemøtet,  
 

Hei igjen; 

Takk for samtalen, vennligst videresendt til rette instans. På forhånd takk for bekreftelsen når det er 

gjort. 

Mvh Trygve Rø 

 

 

Fra: Trygve Rø  
Sendt: fredag 2. juni 2017 09.34 
Til: 'post.kirkeradet@kirken.no.' <post.kirkeradet@kirken.no.> 
Kopi: Ingeborg Svanes <ingeborg@baerum.kirken.no>; 'Per Holdø' <per.holdo@gmail.com>; 'Kristin 
Fossheim' <kristin.fossheim07@gmail.com> 
Emne: Høringssvar fra Høvik menighetsråd, Til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd 
og kirkemøtet,  
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Høvik, 2/6-17 

 

Høringssvar fra Høvik menighetsråd Til nye regler for valg av menighetsråd, 

bispedømmeråd og kirkemøtet, behandlet og vedtatt i møte 1/6-17. 

 

Følgende overordnede føringer ligger til grunn for rådets anbefalinger: 

- at det utarbeides et regelsett til valg av samtlige organer i kirken,  

-at et medlem i kirken stemmer kun en gang ved kirkevalget,  

- at det legges til rette for flere likeverdige lister til menighetsrådsvalg og 

bispedømmerådsvalg/kirkemøtet der valgresultatet avgjøres ved forholdstallsvalg,  

-at kirkens valgordning er gjenkjennelig og mest mulig lik valgordninger og praksis vi kjenner 

fra andre valg. 

 

Høvik menighetsråd er derfor av den oppfatning at kirkevalget legges til samme sted og på samme tid 

som kommunestyre- og fylkestingsvalgene. 

Under følger Høvik menighetsråds kommentarer til følgende punkter i utsendte høringsnotat, 

kortversjonen av 27/3-17: 

Til 2.1: Direktevalg eller kombinasjonsvalg. 

Høvik menighetsråd støtter forslaget om at det innføres en valgordning med direkte forholdstallsvalg 

på alle leke medlemmer til bispedømmeråd/kirkemøtet (forslag 2.1.2) 

Til 2,2: Flertalls- og forholdstallsvalg. 

Høvik menighetsråd støtter forslaget i punkt 2.2. 4 med en forholdstallsvalgordning med 

utgangspunkt i flere selvstendige lister, uten nominasjonskomite. Det gis gode grunner i 

saksframlegget for denne ordningen på s 5, avsnitt 2. Om det bare etter denne ordningen blir 

fremmet en liste ved valg er dette et uttrykk for «de stemmeberettiges oppfatting/prioriteringer». 

Denne valgordningen utfordrer til lokalt engasjement med tanke på å fremme lister. 

Valgordningen bør også i fremtiden gi mulighet for at det fremmes flere lister i menighetsrådsvalg. 

Erfaringen fra Høvik menighet tilsier dog at det kun er i ekstraordinær situasjon naturlig å se for seg 

flere lister i våre menighetsrådsvalg. Dette betyr at bestemmelsene om nominasjonskomite for 

menighetsrådsvalg må videreføres. 

 

Til 2.3 Tilskuddsordninger. 



Høvik menighetsråd støtter forslaget til tilskuddsordningen i 2.3.4.2) side 7 i høringsnotatet der 

Kirkerådet/valgrådet etter søknad gir midler til demokratiske aktiviteter og informasjonsarbeid ifm 

valget. Dette er en oversiktlig og enkel støtteordning. 

 

Til 2.4 Personvalgregler: 

Høvik menighetsråd støtter gjeldene ordning i 2.4.1 og følger således regelen ved kommunestyre- og 

fylkestingsvalgene som ikke åpner for styrkning av kandidater. Videre støttes 5%-grensen, forslag 

2.4.4 (2), s 8, at en kandidat må ha oppnådd personlig stemmetall på minst 5 % av listens stemmetall 

for at de skal kåres før rekkefølgen på listen.  

 

Til 4.4 Forhåndsstemmegivning 

Høvik menighetsråd støtter en videreføring av dagens ordning. 

 

Til 5.1 Valg av prest til bispedømmeråd og kirkeråd. 

Høvik menighetsråd ber at det utarbeides regler for direkte valg av geistlig og lek representant med 

personlig vararepresentant. Dette bør gjøre for å sikre forutsigbarhet og kontinuitet når 

vararepresentant stiller for den kandidaten som er valgt i dette flertallsvalget.  

Høvik menighetsråd er av den oppfatning at det er geistlige ansatte av bispedømmerådet, 

fellesrådene i bispedømmet, institusjonsprester og andre som er i tjeneste i prestestillinger som har 

stemmerett i valg av geistlig representant.  

 

Til 7.1 Konsekvenser: 

Høvik menighetsråd støtter forslaget i 7.1 Konsekvenser for kjønn og likestilling om at gjeldende rett 

med tanke på krav om minst 40% representasjon av hvert kjønn på den enkelte liste til samtlige valg.  

 

 

 

For Høvik menighetsråd, etter fullmakt 

Trygve Rø Sokneprest. 

 

 



 


