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Høringsuttalelse – forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømme-
råd og Kirkemøtet. 
 
Denne saken ble behandlet i Torridal menighetsråd, tirsdag 30. mai under sak 28.  
Følgende ble vedtatt: 
 
2.1 Direktevalg eller kombinasjonsvalg av direkte og indirekte valgomgang ved 
valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet. 
 

1. Videreføring av dagens ordning - Bispedømmerådet avgjør om det skal være 
direktevalg eller kombinasjonsvalg. 

2. Direktevalg på alle leke medlemmer. 
3. Kombinasjonsvalg i alle bispedømmer. 

 

Vi mener at alternativ 2 – direkte valg på alle leke medlemmer - er 
det klart beste.  Enkelt, effektivt, lik ordning for hele landet og 
tydeliggjøring av det enkelte kirkemedlems innflytelse. 
 
 
2.2 Flertalls- og forholdstallsvalg 
 

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. 
 

Vi mener at alternativ 2 – ordning med nominasjonskomiteens liste 
og andre lister, samtidige frister - er det klart beste. 
 
 
2.4.1 Personstemmer og strykninger 
 

Nei, muligheten for strykninger bør ikke gjeninnføres.  Erfaring fra 
tidligere er at dette skapte rot og forvirring og førte til at stemmesedler 
måtte forkastes.   
 



 
 
2.4.2 Personvalgregler internt på listene 
 

1. Sperregrense med krav om åtte prosent personlig stemmetall 
2. Sperregrense med krav om fem prosent personlig stemmetall 
3. Ingen sperregrense 

 

Vi mener alternativ 3 – ingen sperregrense – er det beste. 
 
 
2.4.3 Stemmetillegg 
 

Nei, vi mener det ikke bør innføres ordning med stemmetillegg ved 
de kirkelige valgene. 
 
 
2.5.2 Stemmegivning begrenset til eget sokn på valgdagen. 
 

Nei, vi mener det ikke bør være adgang til å avgi stemme i alle sokn 
innenfor fellesrådsområdet på valgdagen.  Innføring av en slik ordning 
ville medføre mye unødig arbeid, usikkerhet, forsinkelser og rot.  Det ville 
være uhåndterlig for valgstyrene. 

 
 

Med vennlig hilsen 
Torridal menighetsråd 
 
Jan Aanensen 
Daglig leder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


