
Fra: Øyvind Meling 

Sendt: 6. juni 2017 09:34 

Til: krarkiv 

Emne: FW: Høringssvar fra sokneprest Trygve Rø, Høvik menighet, Bærum prosti, 

- Til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og kirkemøtet. 

 

 

 

From: Storm Vinterhavn  
Sent: Friday, June 2, 2017 10:05 AM 
To: Øyvind Meling  
Subject: FW: Høringssvar fra sokneprest Trygve Rø, Høvik menighet, Bærum prosti, - Til nye regler for 
valg av menighetsråd, bispedømmeråd og kirkemøtet. 
 

 

 

From: Trygve Rø [mailto:sokneprest@hovik-menighet.no]  
Sent: Friday, June 2, 2017 10:04 AM 
To: Storm Vinterhavn <sl753@kirken.no> 
Subject: Høringssvar fra sokneprest Trygve Rø, Høvik menighet, Bærum prosti, - Til nye regler for valg 
av menighetsråd, bispedømmeråd og kirkemøtet. 
 

Hei igjen  

– videresender du også denne? Fint! God pinse ønsker Trygve 

 

 

 

Høringssvar fra sokneprest Trygve Rø, Høvik menighet, Bærum prosti, - Til nye regler for 

valg av menighetsråd, bispedømmeråd og kirkemøtet. 

 

Jeg støtter det høringssvaret fra Høvik menighetsråd som er innsendt og som legger følgende 

overordnede prinsipper til grunn for kirkevalg: 

 

mailto:sokneprest@hovik-menighet.no
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- at vi får et regelsett til valg av samtlige organer i kirken,  

-at et medlem i kirken stemmer kun en gang ved valget, 

- at det legges til rette for flere likeverdige lister til menighetsrådsvalg og 

bispedømmerådsvalg/kirkemøtet der valgresultatet avgjøres ved forholdstallsvalg,  

- at kirkens valgordning er gjenkjennelig og mest mulig lik valgordninger og praksis vi kjenner 

fra andre valg. 

 

I tillegg vil jeg gi denne tilføyelsen: 

I framtidig kirkeordning (fase 3, i Kirkemøtes tidsplan for perioden etter 2020) bør også valg til 

Fellesrådet, om dette organet opprettholdes, være et direkte forholdstallsvalg lik den foreslåtte 

valgordning i Høvik menighetsråds høringssvar for menighetsråds- og bispedømmerådsvalg.  

Det er åpnet opp for forsøksordninger etter vedtak i Kirkemøte i januar 2017 der fellesrådet kan få 

overført mandat og oppgaver som nå ligger i Bispedømmerådet. Et slikt utredningsarbeid er igangsatt 

i Oslo bispedømme.  

I dagens kirkeordning er Fellesrådet det organ med svakest demokratisk forankring gjennom en 

indirekte valgordning etter flertallsvalg blant menighetsrådenes medlemmer.  

Jeg vil derfor understreke at dersom det iverksettes prøveordninger med tanke på alternativ 

organisering før neste valg i 2019 der Fellesrådet gis nytt mandat/oppgaver, bør det i disse 

prøveordningene legges til rette for direkte forholdstallsvalg i kirkevalget 2019, også til Fellesrådet, i 

de aktuelle bispedømmene. 

 

Høvik, 2/6.Trygve Rø, sokneprest 

 


