
Høringssvar fra Høybråten, Fossum og Stovner menighet (HFS) 

Regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet  

Vi viser til brev datert 27.03.2017 med invitasjon til bred høring om forslag til nye regler for valg av 

menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet.  

Høybråten, Fossum og Stovner menighetsråd (HFS) har valgt å gi høringssvar på noen punkter: 

  

Del 2 Overordnede problemstillinger 

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

medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet (s. 2-3) 

 

HFS anbefaler punkt 2 direkte valg på alle leke medlemmer med begrunnelse i at dette er en bred 

demokratisk ordning som gir kirkemedlemmene medansvar og medinnflytelse for kirkens øverste 

organer, i tillegg til at dette kan være en lik ordning for hele landet.  

 

2.2. Flertalls- og forholdstallsvalg  

HFS anbefaler punkt 2 Ordning med nominasjonskomitéens liste og andre lister – samtidige frister. 

Forslag om at nominasjonskomitéens og eventuelt andre lister fremmes innen felles frist.  

HFS framhever viktigheten av at det skal være en nominasjonskomité som fremmer kandidatliste. 

HFS understreker på det sterkeste at lista må ha stor bredde i synspunkter. 

 

2.3. Tilskuddsordning for finansiering av nomineringsgrupper mm 

HFS har tillit til at Kirkerådet vurderer eventuelle tilskuddsordninger i henhold til god økonomistyring 

og økonomiforvaltning til det beste for det brede kirke-Norge. 

  

2.4. Personvalgregler 

2.4.2 Personvalgregler internt på listene 

(1) Sperregrense med krav om fem prosents personlig stemmetall 

HFS støtter kravet om at kandidater må ha oppnådd et personlig stemmetall på minst fem prosent av 

listens stemmetall for at de skal kåres før rekkefølgen på listen. 

Del 4 Valg av medlemmer til menighetsråd og valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og 

Kirkemøtet 

4.2.4 Stemmesedler. Velgernes adgang til å endre stemmesedler 

4.2.4.1 Trykking av stemmesedler 

Erfaringsmessig foreslås det at antall ferdig trykte stemmesedler levert til menighetene bør vurderes 

nøye før utsendelse. Dette bør også gjelde lister til menighetsrådsvalg. I store menigheter er det 

nødvendig at stemmesedler til valg på bispedømmeråd og Kirkemøtet leveres ferdig. Det foreslås 

hvite stemmesedler, da disse enkelt kan trykkes opp ved behov. 

  

 

 



4.4. Forhåndsstemmegivningen 

HFS menighetsråd mener det er nødvendig med lokal tilrettelegging for forhåndsstemmegivning i 

den grad det er mulig fra 10. august og fram til valgdagen. 

 

Oslo 14/6-2017 

Høybråten, Fossum og Stovner menighetsråd 


