
Fra: Gunnar Winther <gunnar.winther@sikirken.no> 
Sendt: 21. juni 2017 13:15 
Til: KR-Postmottak 
Emne: Høringssvar fra Stiklestad sokneråd "nye regler for valg av menighetsråd, 

bispedømmeråd og Kirkemøtet". NB: Godkjent utsatt høringsfrist 
Vedlegg: Møtebok junimøtet.docx 
 

Vi viser til innvilget utsettelse til 21.6.2017 på frist for høringssvar (deres ref 17/02759-29). 
 
Stiklestad sokneråd behandlet saken i sitt møte 19.6.2017 i Sak 018/17: Høringssvar – 
forslag nye regler ved valg av menighetsråd og bispedømmevalg og fattet følgende vedtak 
som også gjelder som Stiklestad sokneråd sitt høringssvar: 
 

1. Indirekte valg sløyfes som mulighet i valgordningen. Valg til 

bispedømmerådet/Kirkemøtet skal foregå som direkte valg i alle bispedømmer. Dette 

vil også være i tråd med allerede gjeldende praksis i Nidaros bispedømme. 

2. Forholdstallsvalg er den lovbestemte ordningen for gjennomføring av valg til 

bispedømmeråd/Kirkemøtet. For gjennomføringen av forholdstallsvalg bør man velge 

en ordning med flere selvstendige lister (modell 3 eller 4 i høringsnotatet). Dette vil gi 

tydelige valgalternativ for velgerne og trygghet for den enkelte kandidat, samtidig 

som det motiverer til å stille alternative lister. For en situasjon hvor det eventuelt 

ikke stilles selvstendige lister ved kirkevalget, må det lages ordninger som gjør at det 

kan settes ned en nominasjonskomité på bispedømmenivå.  

3. Det anbefales at det arbeides fram tilskuddsordninger for nomineringsgrupper / 

organisasjoner i tråd med de forslag som ligger i høringsnotatet fra Kirkerådet. En 

klar forutsetning for dette må imidlertid være at Stortinget bevilger midler til 

gjennomføring av Kirkevalget 2019 i tråd med tidligere kirkevalg. Blir det stilt 

vesentlig mindre midler til disposisjon enn tidligere, bør tildelte midler til valg først 

prioriteres for selve valggjennomføringen. Dette må selvsagt inkludere valgstøtte til 

fellesrådene. 

4. Det foreslås ingen endringer fra dagens ordning når det gjelder personvalgregler. 

Dagens ordning med tre tilleggs-stemmer, gir velgerne en positiv mulighet til å 

prioritere. Dette bør være tilstrekkelig, og man åpner ikke opp for «strykaksjoner» 

som lett kan bli negativt ladet. 

Vedtaket framgår også av vedlagte møtebok. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Gunnar Winther 
kirkeverge 
Mobil: +47 46 78 17 67 
e-post: gunnar.winther@sikirken.no 
 

mailto:gunnar.winther@sikirken.no


Sør - Innherad kirkelige fellesråd
Kirkekontoret, Rådhuset
7600 Levanger

Fra: Andreas Henriksen Aarflot [mailto:aa333@kirken.no]
Sendt: 24. mai 2017 17:09
Til: Gunnar Winther
Kopi: Birgitte Svegaard Dillan
Emne: 17/02759 - 29 - Forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet -
Stiklestad sokneråd

Til Stiklestad sokneråd

Vi innvilger med dette utsatt høringsfrist for Stiklestad sokneråd til 21. juni 2017.

Med vennlig hilsen

Andreas Henriksen Aarflot
rådgiver

Den norske kirke
Kirkerådet
Avdeling for kirkeordning
E - post: aa333@kirken.no | Tlf.: 23 08 12 52

From: Gunnar Winther [ mailto:gunnar.winther@sikirken.no ]
Sent: Tu esday, May 23, 2017 9:40 AM
To: KR - Postmottak < post.kirkeradet@kirken.no >
Cc: Birgitte Svegaard Dillan < birgitte.svegaard.dillan@sikirken.no >
Subje ct: Søknad om utsatt høringsfrist fra Stiklestad sokneråd - forslag til nye regler for valg av
menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet

Viser til høringsbrev: Høring - forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og
Kirkemøtet (ref. 17/ 02759 - 1).

Jamfør høringsbrevet er høringsfristen satt til 14. juni.

Stiklestad sokneråd har sitt neste møte om kvelden 19. juni 2017.

Det søkes med basis i det ovennevnte om utsatt høringsfrist til 21. juni 2017.

Med vennlig hilsen

http://www.sikirken.no/
mailto:aa333@kirken.no
mailto:gunnar.winther@sikirken.no
mailto:post.kirkeradet@kirken.no
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Gunnar Winther
ki rkeverge
Mobil: +47 46 78 17 67
e - post: gunnar.winther@sikirken.no

Sør - Innherad kirkelig e fellesråd
Kirkekontoret, Rådhuset
7600 Levanger

mailto:gunnar.winther@sikirken.no
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DEN NORSKE KIRKE 

Sør Innherad prosti 
Møtebok  

 

 

 
MØTEBOK STIKLESTAD SOKNERÅD 
 
 

Møtedato:  MANDAG 19.06.2017 

Møtetid: 19.00-21.00 

Møtested:  Hjemme hos Åse Marit, Brubakken 3, Levanger 

 

Møteansvarlige: 

Møteleder: Torbjørn 

 
 

Tilstede medlem:Torbjørn Guddingsmo, Villy Audun Kvernmo, Jorunn Vatne Aune, Grethe Norum 

Fornes, Audhild Ragna Morken, Randi Kvernmo, Ingrid Storholmen, Åse Marit Prestrud Mahlum, 

Åse Nymo Aksnes. 

 

Varamedlemmer: Asgeir Lund.  

 

 

SAKSLISTE:  

Godkjenning av innkalling og protokoll fra siste møte. 

Ingen merknader. 

 

ORIENTERINGSSAKER: 

 

 Sokneprestens hjørne  

 Sør-Innherad kirkelige fellesråd: 

 

Info. ved Grethe. Regnskap, satser for minnede minnelunder og høringsforslag for nye 

regler ved valg av menighetsråd og bispedømmevalg. 29. oktober skal det holdes felles 

reformasjonsgudstjeneste i Levanger kirke. 

 

 

REF.SAKER: 

 

Diakoniutvalg – flere medlemmer. Se diakon Else sin melding. 

 

 Til Stiklestad sokneråd. 

Dessverre må jeg meddele at det er to som ønsker å slutte i diakoniutvalget fra 

høsten 2017. Det er: 

Solbjørg Holme og 

Gerd Kvakland. 

Utvalget består nå av 3 medlemmer samt diakon: 

Borghild Bjørnsen, sekretær 

Dagfinn Dahl, 

Jorunn Vatne Aune og 

Else l. Danielsen, fungerende leder 



 

       

DEN NORSKE KIRKE 

Sør Innherad prosti 
Møtebok  

 

 

Vi som er tilbake i utvalget ønsker oss flere medlemmer. Jeg syns at et antall på 6 

medlemmer er ideelt. 

 

Else Lundsgaard Danielsen, diakon 

 

 Randi Kvernmo og Solveig Okkenhaug er forespurt og har takket ja til å være medlem i 

diakoniutvalget. Det arbeides videre med å skaffe et medlem til. 

 

 

 

  

VEDTAKSSAKER: 

 

Sak 013/17: Diakoniplan for Stiklestad sokn. 

Soknerådet gikk gjennom og diskuterte innholdet i planen. Det ble under diskusjonen 

pekt på at flere av tiltakene som er nevnt er det ikke diakon eller diakoniutvalget som 

står ansvarlig for. 

 

Vedtak: Soknerådet ønsker en diakoniplan som tar for seg de områder som det er 

diakoniutvalget og diakon som har ansvar for. Andre aktiviteter og tiltak med 

diakonalt innhold som ikke ligger under diakoniutvalg og diakon bør være nevnt på 

samme måte som tiltakene i trosopplaringen er nevnt i planen.. 

   

 

Sak 017/17: Avskjedsgave til biskop Tor Singsaas 

  Det ble gjort et hastevedtak angående dette.  

I forbindelse med avskjedsgudstjenesten for Biskop Tor Singsaas ønsker soknerådet 

å gi en gave. Biskopen «brenner» for trosopplæring i sør-samiske menigheter. Dette 

er et fint tiltak. 

 

Vedtak i AU: 

Stiklestad sokneråd bevilger kr 500 til trosopplæring i samiske menigheter i 
sørsamisk område som gave til Tor Singsaas i forbindelse med avskjedsgudstjenesten. 
Pengene overføres til konto som er gitt i invitasjonsbrevet. 
 
Vedtak: 
 Stiklestad sokneråd bevilger kr 500 til trosopplæring i samiske menigheter i 
sørsamisk område som gave til Tor Singsaas i forbindelse med avskjedsgudstjenesten. 
Pengene overføres til konto som er gitt i invitasjonsbrevet. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

       

DEN NORSKE KIRKE 
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Møtebok  

 

 

Sak 018/17: Høringssvar – forslag nye regler ved valg av menighetsråd og bispedømmevalg 

 

Rådet diskuterte valgordningen ut fra sammendraget Gunnar Winter hadde laget  til 

soknerådene og rådet fattet følgende vedtak. 

 

Vedtak: 

1. Indirekte valg sløyfes som mulighet i valgordningen. Valg til 

bispedømmerådet/Kirkemøtet skal foregå som direkte valg i alle bispedømmer. Dette 

vil også være i tråd med allerede gjeldende praksis i Nidaros bispedømme. 

2. Forholdstallsvalg er den lovbestemte ordningen for gjennomføring av valg til 

bispedømmeråd/Kirkemøtet. For gjennomføringen av forholdstallsvalg bør man 

velge en ordning med flere selvstendige lister (modell 3 eller 4 i høringsnotatet). 

Dette vil gi tydelige valgalternativ for velgerne og trygghet for den enkelte kandidat, 

samtidig som det motiverer til å stille alternative lister. For en situasjon hvor det 

eventuelt ikke stilles selvstendige lister ved kirkevalget, må det lages ordninger som 

gjør at det kan settes ned en nominasjonskomité på bispedømmenivå.  

3. Det anbefales at det arbeides fram tilskuddsordninger for nomineringsgrupper / 

organisasjoner i tråd med de forslag som ligger i høringsnotatet fra Kirkerådet. En 

klar forutsetning for dette må imidlertid være at Stortinget bevilger midler til 

gjennomføring av Kirkevalget 2019 i tråd med tidligere kirkevalg. Blir det stilt 

vesentlig mindre midler til disposisjon enn tidligere, bør tildelte midler til valg først 

prioriteres for selve valggjennomføringen. Dette må selvsagt inkludere valgstøtte til 

fellesrådene. 

4. Det foreslås ingen endringer fra dagens ordning når det gjelder personvalgregler. 

Dagens ordning med tre tilleggs-stemmer, gir velgerne en positiv mulighet til å 

prioritere. Dette bør være tilstrekkelig, og man åpner ikke opp for «strykaksjoner» 

som lett kan bli negativt ladet. 

Eventuelt;:  

 Eva Johanne Tiller har søkt fritak fra soknerådet og har fått innvilget fritak i AU. 

Varamedlem Anngjerd Skrove Granum rykker da inn som første vara og møter fast i 

soknerådet.,  

 

 Info. ved Audhild om misjonsprosjekt i Etiopia. Hun og Ingrid tar dialogen med 

misjonsselskapet . . 

God Sommer!! 
Referent 

Jorunn Vatne Aune 

sekretær 

 


