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HØRINGSUTTALELSE 

 Forslag til nye regler for valg av menighetsråd,  
bispedømmeråd og Kirkemøtet 

 

Lambertseter menighet takker Kirkerådet for muligheten til å svare på høringen 
vedrørende nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet.  

Vi ønsker å påpeke følgende tre punkter i vårt høringssvar: 

1. Prosessen med å endre reglene for valg av menighetsråd, bispedømmeråd 
og Kirkemøtet bør ikke forhastes 

Den norske kirke er inne i en historisk og altomfattende reform ved avvikling av 
statskirken. I en slik reform mener vi det er viktig å begrense antall åpne 
problemstillinger. Utformingen av valgregler er avhengige av hittil uavklarte spørsmål 
knyttet til fremtidig kirkeordning. Den norske kirke er etter vårt syn ikke tjent med å 
gjennomføre endringer i valgregler før øvrige deler av kirkeordningen er tilstrekkelig 
avklart. I et slikt lys er Lambertseter menighet tilfreds med dagens valgordning som 
en foreløpig ordning. Selv om enkeltheter kan og bør forbedres på lang sikt, er 
erfaringene våre fra kirkevalget i 2015 i hovedtrekk gode. Etter vårt syn vil tiden være 
moden for en gjennomgripende revisjonsprosess etter kirkevalget i 2019. Vi ønsker 
at alle spørsmål knyttet til valgordning blir behørig belyst, og at erfaringene fra 
kirkevalget i 2019 blir benyttet til å gjøre veloverveide endringer i valgreglene. 
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2. Høringsnotatene og tilhørende høringsspørsmål oppleves som noe 
uoversiktlige 

Lambertseter menighet setter stor pris på en bred høringsprosess hvor den enkelte 
menighet får mulighet til å uttale seg. Vi ønsker derfor å gi innspill for å bidra til 
forbedring av fremtidige høringsprosesser. Den foreliggende høringen framtrer som 
en kombinasjon av abstrakte spørsmål i del 2 og nokså konkrete regelforslag i de 
øvrige delene. Dette gjør det noe vanskelig å vurdere hvordan høringen skal 
besvares. Deler av høringen synes også å forutsette særlig faglig innsikt. Ved 
utformingen av høringsnotat og høringsspørsmål bør det tas tilbørlig hensyn til at 
målgruppen i stor grad består av lekpersoner. Det må derfor legges spesiell stor vekt 
på at høringsnotat og høringsspørsmålene er enkle, tilgjengelige og helhetlige. Dette 
kan for eksempel innebærer at høringsspørsmålene er klart formulerte i begynnelsen 
av dokumentet, at høringsspørsmålene er ensartede og konkrete, samt at et 
høringssvar ikke krever spesiell faglig ekspertise på det aktuelle området. Dersom et 
høringssvar skal behandles i menighetsråd er det også til hjelp dersom det 
utarbeides en lettfattelig sammenfatning av høringen, slik at det med enkelthet kan 
presenteres og debatteres i plenum. Lambertseter menighet legger stor vekt på god 
debatt i menighetsrådene spesielt når det gjelder prinsipielle spørsmål som berører 
kirkeordningen. 

3. Gjennomføringen av valget – elektronisk manntall 
 
Basert på erfaringer ved de to foregående kirkevalg, og dels på evalueringsnotatet 
som ble laget av oss etter Kirkevalget 2015, peker vi på et ønske i tilknytning til 
"Kapittel 9 Tidspunkt for valget. Stemmegivning på Valgtinget". 
 

Lambertseter menighet ønsker at det utvikles et elektronisk manntall som erstatning 
for dagens manntallslister i papirform. 
Dette vil lette det praktiske arbeidet i valglokalene, samt at det åpnes for at de som 
eventuelt ønsker å stemme kun ved Bispedømmerådsvalget kan gjøre det i hvilket 
som helst valglokale i Bispedømmet. En avkrysning i det elektroniske manntallet vil 
automatisk vise at den stemmeberettigede har avlagt sin stemme.  En forutsetning er 
at det er "online" oppdatering av databasen. Forsøk på å stemme ved flere 
valglokaler unngås. Det vil da ikke være behov for manuell behandling 
(stemmeseddelkonvolutt) av "utensokns" stemmer til Bispedømmerådsvalget. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Menighetsrådet, 
Lambertseter menighet 
 
 

 
 


