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Høringsuttalelse til forslag til nye regler for valg av menighetsråd, 

bispedømmeråd og kirkemøtet. 

Til kapittel 1 Bakgrunn 
Arendal kirkelige fellesråd ser en tilnærming av regler for menighetsrådsvalg og bispedømmerådsvalg som 

positivt.  Videre ses det som positivt at reglene for de kirkelige valg søkes lagt så nært valgloven som mulig.  

Ut fra en tanke om Den norske kirke som en folkekirke ses det som viktig at flest mulig slutter opp om 

valget, både gjennom mulighet til å forhåndsstemme, og at valget foregår i det offentlige rom. 

Til 2.1 Direktevalg eller kombinasjonsvalg av direkte og indirekte valgomgang ved valg av 

leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet 
Arendal kirkelige fellesråd går inn for at det gjennomføres lik praksis for alle bispedømmeråd og støtter 

alternativ 2, direkte valg. Ved direkte valg vil alle døpte medlemmer få lik påvirkningsmulighet.  En ulempe 

ved direkte valg er at det ikke er etablert noen forbindelse mellom de lokalkirke og regional kirke.  Et 

indirekte valg, der eksempelvis menighetsrådene i hvert prosti velger sin representant til 

bispedømmerådet, vil sikre en gjennomgående representasjon. 

Til 2.2 Flertalls/Forholdstallsvalg 
Arendal kirkelige fellesråd gir sin støtte til alternativ 3, en ordning med utgangspunkt i flere lister.  Vi mener 

at denne ordningen ivaretar en ansvarlighet for menighetsrådene ved klare pålegg om 

gjennomføringsordning, samtidig som det kan stimulere til bredt engasjement.  Alternativet vil også være 

gjennomførbart i de menigheter som har problemer med å stille nok kandidater til en liste.  

2.3 Tilskuddsordning for finansiering av nomineringsgrupper m.m. 
Arendal kirkelige fellesråd uttrykker en skepsis til å bruke Den norske kirkes driftsmidler til annet enn 

administrering av valg. 

Til 2.4 Personvalgregler  
Arendal kirkelige fellesråd mener at personvalgreglene bør legges så tett opp til valgloven som mulig.   

Til 2.4.1 Personstemmer og strykninger 
Arendal kirkelige fellesråd er enig i Kirkerådets forslag om at det kun kan gis tre tilleggsstemmer og at 

strykning av kandidater ikke er tillatt. 

Til 2.4.2 Personvalgregler internt på listene 
Arendal kirkelige fellesråd går inn for at det ikke innføres sperregrense (alternativ 3). 



 
 

Til 2.4.3 Stemmetillegg 
Arendal kirkelige fellesråd er enig i Kirkerådets foreløpige vurdering i at det ikke bør gis anledning til bruk 

av stemmetillegg. 

2.5.2 Stemmegivning begrenset til eget sokn på valgdagen 
Arendal kirkelige fellesråd ønsker ikke at det åpnes for å gis adgang til å stemme i andre sokn enn 

bostedssoknet på valgdagen. 

Til 4.4 4.4 Forhåndsstemmegivningen 

Arendal kirkelige fellesråd er enig i forslaget om at det bør legges til rette for forhåndsstemmegiving i den 

grad dette er mulig uten at det derved gis pålegg om dette.  

Til 4.5.2 Stemmegivningen på valgtinget  
Ut fra erfaringer ved forrige valg vil Arendal kirkelige fellesråd gå inn for Kirkerådets forslag om å stramme 

inn kravet om hemmelige valg.  

Arendal kirkelige fellesråd støtter forslaget om å åpne opp for muligheten av å tillate ambulerende 

stemmegiving. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


