
Forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd 

og Kirkemøtet.  
HØRINGSSVAR FRA KRÅKERØY MENIGHETSRÅD  

Behandlet og vedtatt i møter 23.5.og 13.6. 

 

 
Kråkerøy menighetsråd ønsker at kirkevalgreglene skal  

 

 Tydeliggjøre det enkelte medlems medansvar og medinnflytelse   

 Sikre at lister som stilles er representative mtp geografi, alder og kjønn 

 Framstår som klare alternativ 

 Sikre at BDR er forankret i de lokale MR i bispedømmet 

 

Med dette som bakgrunn anbefaler vi at en benytter følgende alternativer:  

 

VALG TIL BDR OG KIRKEMØTE 

 

Direkte valg på alle leke medlemmer, (alt 2 i høringsnotatets pkt 2.1.) 

og ordning med utgangspunkt i flere selvstendige lister med intensjonsfrist og listefrist, (alt 3 i 

høringsnotatets pkt 2.2.) 

 

For å sikre kirkens grunnplan påvirkningsmulighet bør dette alternativet forsterkes slik at en får en 

liste med utgangspunkt i de lokale menighetene.  Mulig organisering: Menighetsrådene i hvert prosti 

foreslår kandidater til en valgliste til BDR. Menighetsrådene stemmer deretter fram to kandidater fra 

hvert prosti som danner «Menighetenes liste».  På denne måten ivaretar en geografiske hensyn og med 

to kandidater fra hvert prosti er det også en viss mulighet for å hensynta alder og kjønn. 

 

Når det gjelder personvalgregler finner vi det tjenlig å 

 

 Videreføre begrensingene i antall tilleggs-stemmer 

 Ikke ha strykningsmulighet 

 Kunne føre opp inntil 3 fra andre lister 

 Ikke innføre sperregrense 

 Ikke innføre stemmetillegg 

 Forenkle underskriftsreglene  

 Ikke innføre tidligstemming og følge valgloven når det gjelder hemmelig valg, legitimasjon og 

valgagitasjon 

 

Vi mener det er tjenlig å videreføre reglene for valgkretser 

 

Det bør ikke være mulig å stemme i alle soknene, bare i bostedssokn.   Dette begrunnes med at det vil 

være en svært krevende situasjon i valglokalene og ved opptelling.  

 

Det bør innføres en skjæringsdato og den bør være 30.6. også ift medlemsregisteret. 

 

Ingen merknader til forslaget for trykking av stemmesedler 

 

MENIGHETSRÅDSVALG 

 

Vi ser ingen grunn til store endringer her. 

 Kandidater og underskrifter som i dag 

 Videreføring av begrensninger i antall tilleggs-stemmer 

 Ingen strykningsmulighet 



 

Vi er noe i tvil om nytten/resultatet av å stemme inn andre valgbare. Lokal erfaring viser at dette ikke 

utløser noe engasjement eller innsats.  

 

Presisering av forhåndsstemming er viktig og vi har gode erfaringer med ETT sentralt sted for alle 

sokn. Vi ser ikke nytten av å innføre tidligstemming og ønsker å følge valgloven når det gjelder 

hemmelig valg, legitimasjon og valgagitasjon. 

 

 


