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SVAR FRA STJØRDAL MENIGHETSRÅD PÅ HØRING - FORSLAG TIL NYE REGLER 
FOR VALG AV MENIGHETSRÅD, BISPEDØMMERÅD OG KIRKEMØTET 
 
Stjørdal menighetsråd har i møte 1.6.2017, sak 42/17, behandlet høringen. Menighetsrådets svar på høringen 
følger under. 
 
Høringens hovedspørsmål:  
 

I. Direktevalg eller kombinasjonsvalg av direkte og indirekte valgomgang ved valg av leke 
medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet.  

 
Høringsnotatet peker på tre alternative hovedmodeller: 
1) Videreføring av dagens ordning der bispedømmerådet avgjør om valget skal foregå ved 
direktevalg eller ved kombinasjonsvalg.  
 
2) Direkte valg på alle leke medlemmer. 
 
3) Kombinasjonsvalg i alle bispedømmer. 
 
Vurdering: Det er ikke ønskelig å opprettholde dagens praksis. Menighetsrådet anbefaler alternativ 
2, men er også åpen for alternativ 3. Ordningen bør i det minste være lik for alle. 
 

II. Flertalls- og forholdstallsvalg 
I kirkelovens forarbeider er det presisert at Kirkemøtet er pålagt å ha en ordning hvor det er 
anledning til å stille flere lister. Kirkerådets høringsnotat peker på to svakheter ved gjennomføringen 
av kirkevalget i 2015; For det første at listene har ulike utgangspunkt (nominasjonskomiteen og 
listene til Åpen folkekirke i dette tilfellet), og for det andre at listene skal fremmes til ulike tidspunkt. 
Høringsnotatet peker på flere alternativer:  
 
1) Videreføring av dagens ordning 
2) Ordning med nominasjonskomiteens liste og andre lister – samtidige frister 
3) Ordning med utgangspunkt i flere selvstendige lister – intensjonsfrist og listefrist 
4) Ordning med utgangspunkt i flere selvstendige lister, uten en nominasjonskomité –intensjonsfrist 

og listefrist 
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Vurdering: 
Menighetsrådet støtter en videreføring av dagens ordning  (alt.1), evt alternativ 2. Det er viktig å ta 
med i vurderingen at kirken totalt sett består av mange forholdsvis små menigheter med begrensede 
ressurser, og at valgordningen blir minst mulig krevende å administrere.  
 
 

Andre spørsmål  
 
Tilskudd 
Vurdering: Menighetsrådet støtter Kirkerådets vurdering i saken, slik at det blir mest mulig like mulikheter 
for alle 
 
Personvalgregler: 
Vurdering: Menighetsrådet støtter alternativ 2 om 5 % personlig stemmetall 
 
Mantall 
Vurdering: Menighetsrådet støtter Kirkerådets forslag 
 
Stemmetillegg 
Vurdering: Dagens praksis videreføres 

 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Grønbeck Hilde Kristine 
Daglig leder for menighetsråd 
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