
Svar på høringsnotat 27.03.2017: 
Forslag til nye regler ved valg til menighetsråd, bispedømmeråd og kirkemøte. 
Uttalelse fra Innset menighet, Rennebu kirkelig fellesråd 

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

medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet 

a. Innset menighetsråd mener at en kombinasjon av direkte og indirekte valg i alle 

bispedømmer vil være det mest gunstige.  

 

Med en slik ordning åpnes muligheten opp for at alle kirkemedlemmene kan ha en 

innflytelse på valget.  

Samtidig vil det kombinert med et indirekte valg, sikre at menighetsrådene med sine 

folkevalgte medlemmer også blir hørt på en særlig måte. 

 

2.2 Flertalls og forholdstallsvalg – valg av leke medlemmer. 

 Innset menighetsråd går inn for alternativ 3, med mulighet for flere selvstendige 

lister.  Dette styrker demokratiet med flere valgmuligheter. 

 Samtidig er det viktig at alle grupper gis like betingelser ved å sette en listefrist. 

 Dersom kun èn eller ingen grupperinger stiller liste, etableres det en 

nominasjonskomite som stiller liste, ellers ikke. 

 Dette sparer også mye byråkrati dersom nominasjonskomiteen ikke nødvendigvis 

trenger å stille egen liste. 

 

2.3 Tilskuddsordninger for finansiering av nomineringsgrupper 

 Innset menighetsråd støtter Kirkerådet i at en tilskuddsordning bør være lik for alle 

grupperinger 

 

2.4 Personvalgregler 

 Innset menighetsråd støtter kirkerådets anbefaling om en begrensning i antall 

tilleggsstemmer. 

 

2.5 Valgkretser og stemmekretser 

 Innset menighetsråd støtter forslaget om at det ikke bør være mulig å stemme andre 

steder enn sitt eget sokn valgdagen. Forhåndsstemming kan avgis ved et annet 

valglokale. 

 Ved å avgi stemme fra eget valglokale, skulle man tro at dette reduserer byråkrati og 

forsinkelser i opptelling i etterkant av valget. 

 

3.2 Manntall 

 Innset menighetsråd støtte Kirkerådet i en skjæringsdato 30 juni. 

 

4.2 Nærmere bestemmelser om forholdstallsvalg 

 Felleslista er et bra navn 

 Det bør kunne være mulig å føre på tilleggsstemmer, og evt inntil 3 navn fra andre 

lister 

4.3 Forhåndsstemmegivning  

 Stemmeavgivning bør ikke skje via internett mht personvern 

6.1 Opptellingsprosedyrer 

 Resultatet etter opptellinga bør skje så raskt som mulig etter valget 

 


