
Fra: Hans Egil Hansen <HansEgil.Hansen@lillesand.kommune.no> 
Sendt: 1. juni 2017 15:03 
Til: KR-Postmottak 
Emne: Svar på høringsnotat 27. mars 2017: Forslag til nye regler for valg av 

menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøte fra Lillesand Kirkelige 
fellesråd 

 

Vi støtter klart forslaget om å slå sammen regelsettene for menighetsråd og 
bispedømmeråd/Kirkemøtet. 
Direktevalg eller kombinasjonsvalg av direkte og indirekte valgomgang ved valg av leke 

medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet. 

Kombinasjonsvalg i alle bispedømmer.  
Flertalls- og forholdstallsvalg  
Alternativ 3 – intensjonsfrist og listefrist.  

Begrunnelse: Vi så svakheter med den nåværende ordningen med samtidige lister ved forrige 

bispedømmerådsvalg, da det først ble fremmet en bred kandidatliste, og deretter kom en med 

ett klart mål. Alternativ 3 vil gi størst mulighet til enten å få en bred liste, eller at ulike 

grupperinger kan fremme lister de ser behov for. 

 

Tilskuddsordning for finansiering av nomineringsgrupper m.m. 

I spørsmålet om tilskuddsordningen så ønsker vi oss ikke en løsning der tilskuddet til 
det lokale valget blir mindre. Hvis ikke nye midler kommer på banen mener vi at de 
forskjellige aktørene i valget må søke Kirkerådet om midler til informasjonstiltak i 
forbindelse med valget. Det er viktig for oss at valget gjennomføres av frivillige og at 
det ikke kan være en inntekt for en gruppe eller lignende. 
Personvalgregler 

 

Vi mener at det skal være lov å stryke. 

 

Vi støtter ikke en sperregrense på fem prosent. 

 

Vi mener at Kirkerådet ikke skal pålegge alle sokn å gi adgang til å avgi stemme i alle 

soknene innenfor fellesrådsområdet (kommunen) på valgdagen. Hvert enkelt fellesråd må 

kunne avgjøre dette. 

 
Vi støtter ikke stemmetillegg. 
Vi støtter en medlemsskapsdato på 1. september. 
Et eget manntall for prester og leke kirkelige tilsatte er helt nødvendig. 
Kirkerådet mener at valgkretsen bør fortsatt være soknegrensene. 
På de resterende er vi enige i Kirkerådets forslag. 
Tilleggskommentar: 
Ved tidligere valg har det kommet frem at det har vært problematisk å ha valglokale i 
nærheten av kommunestyre og fylkesting. Vi har hørt om valglokaler der kirkevalget 
har blitt satt i et rom et helt annet sted i bygget. som har vært dårlig skiltet og 
vanskelig å finne frem til. Her mener vi at Kirkerådet må be om å få klare 
retningslinjer som kan legges frem for den kommunale valgnemnden i god tid før 
valget, slik at dette blir gjennomført på en best mulig måte. 
 
For Lillesand kirkelige fellesråd 
 
 



Hans Egil Hansen 
Kirkeverge 
 

 
 


