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Høringssvar – forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og 

kirkemøtet. 

 

Modum menighetsråd/Modum kirkelige fellesråd takker for muligheten til å uttale seg til 

høringsforslaget. 

 

Sett ut i fra utviklingen og erfaringene i forbindelse med kirkevalgene de siste årene ser vi 

behovet for en tydeligere, bedre og mer samordnet valgordning.  

 

Vi uttaler oss med dette til noen av forslagene i høringen. 

 

Til grunn for vårt høringssvar legges at ordningen må ivareta den norske kirke og det 

kirkelige demokratiet. 

 

2.1: Direktevalg eller kombinasjonsvalg av direkte og indirekte valgomgang ved valg av leke 

medlemmer til bispedømmerådet og Kirkemøtet. 

 

Modum MR/FR støtter ordningen som er foreslått under alternativ 2) Direkte valg på alle leke 

medlemmer. 

 

2.2. Flertalls- og forholdsvalg 

Vi mener videre at alternativ 2 er best, en ordning med nominasjonskomiteens liste og andre 

lister – samtidige frister.  

 

Vi tror at det vil være en fordel med en ens ordning over hele lande. Dessuten ivaretar dette 

muligheten for muligheter til å ha flere lister, noe som sikrer demokratiet. Denne ordningen 

vil også være relativt kjent for velgerne da den likner ordningen ved forrige valg og de 

ordinære valgene. Et viktig prinsipp er at ordningen er forståelig for folk flest og ivaretar 

prinsippet om at valgordningen ikke skal være for omfattende. 

 

2.3. 

Modum MR/FR støtter at det legges opp til en sentral støtteordning til Kirkerådet og at det 

søkes å gjøre denne så enkel som mulig. Det bør for øvrig legges opp til en valgordning med 

gode elektroniske systemer som forenkler og som muliggjør så lave økonomiske kostnader 

som mulig.  

 

2.4 Personstemmer og strykninger 

Modum MR/FR støtter å begrense tilleggsstemmer til tre og at ordningen med å at det ikke er 

adgang til stryninger videreføres. 

 

2.4.2 personvalgregler internt på listene 

Modum MR/FR støtter alternativ 2 med sperregrense med krav om fem prosent personlig 

stemmetall ved bispedømmeråd og Kirkerådet. Begrunnelsen er at dette gir støtte og 

legitimitet til kandidaten, samtidig  er det en praksis ved fylkestingsvalg som kan sies å være 

på tilsvarende nivå. 
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2.5.1. Valgkretser 

Modum MR/FR foreslår at det bør gis adgang for å avgi stemmer innenfor fellesområdet, dvs 

kommunen, uavhengig av sokn. Dette vil samsvare med det ordinære valget og kan etter vår 

mening bidra til at flere har mulighet til å avgi stemme. 

 

 

 

Åmot, 13.06.2017 

 

 

Nina Brokhaug Røvang     

Kirkeverge, Modum sokn     
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