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Høring - forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet 
 
Nedre Eiker kirkelige fellesråd behandlet saken i sitt møte 08.06.2017, sak nr 021/17 og gjorde vedtak om  å 
avgi følgende høringsuttalelse til Kirkerådets høringsnotat av 23.07.17 vedrørende nye regler for valg til 

menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet: 

 
1) Nedre Eiker kirkelige fellesråd støtter Kirkerådets forslag om å slå sammen regelverkene for valg til 

menighetsråd og valg til bispedømmeråd/Kirkemøtet. 
 

2) Nedre Eiker kirkelige fellesråd støtter Kirkerådets forslag om å legge kirkevalgreglene så tett opp til 
valglovens bestemmelser om valg til kommunestyre, fylkesting og Storting som mulig med unntak 
kun der særlige kirkelige forhold gjør det vanskelig å overføre prinsipper fra valgloven. 
 

3)  Nedre Eiker kirkelige fellesråd mener ordningen med at bispedømmene selv har anledning til å 
avgjøre om de skal gjennomføre valgene som direktevalg eller kombinasjonsvalg bør avskaffes.  
Nedre Eiker kirkelige fellesråd mener ordningen med indirekte valg bør opphøre.  Dette begrunnes 
av følgende erfaringer fra tidligere valg: 

- Kandidater på nominasjonskomiteens liste, som fikk færrest representanter ved valget i 2015,  
jobbet aktivt opp mot menighetsrådene for at de skulle stemme på sitt eget kandidatur for å «rette 
opp» valgresultatet i 2. valgomgang.  

- Åpen Folkekirke, som fikk flest representanter, jobbet tilsvarende for at dette skulle gjenta seg når 
de tre siste skulle velges.  

- Lokal administrasjon opplevde til en viss grad å bli stilt i ”klemme”  i forhold til hvor mye de skulle 
informere menighetsrådene om de to listene, og hvilken rolle de skulle innta (uten å drive 
valgkamp for noen av listene). 

- To valgomganger gir svært sen avklaring av sammensetting av det nye bispedømmerådet før rådet 
trer i kraft. 

 
       Antall stemmer bak hver kandidat ved de ulike valgene i 2015 
       De fire som blir valgt inn ved direkte valg, hadde flere tusen stemmer bak seg (Tunsberg: 32000-

34000). De tre som blir valgt inn ved indirektevalg, hadde noen hundre stemmer bak seg (Tunsberg: 
389 -416). Spørsmålet vil være om det anses ”rettferdig” at syv representanter i samme råd velges 
inn med så ulikt velgergrunnlag bak seg.   

 
       Våre lokale menighetsråd opplever ordningen med indirekte valg som uklar og rotete og anser at 

direkevalgsmodellen for samtlige representanter vil være en mer ryddig valgordning. Et annet 
moment er at menighetsrådenes representanter ved ordningen med indirekte valg får benytte 
dobbeltstemme i valg til bispedømmeråd/Kirkemøtet; - disse kan avgi stemme ved Kirkevalget og 
får i tillegg avgi stemme ved indirekte valgomgang. 



 
4) Nedre Eiker kirkelige fellesråd  mener at anledning til å gjøre strykninger bør gjeninnføres.  Dette 

oppleves som reell påvirkningsmulighet og er derfor viktig.  For å hindre at større eller mindre 
aksjoner får utslag som ikke gir uttrykk for flertallets mening, støttes forslaget om innføring av 
sperregrenser. Valgreglementet bør inneholde tydelige retningslinjer for opptelling av 
personvalgstemmer for å lette opptellingsarbeidet og sikre korrekt behandling av tilleggsstemmer, 
overførte navn og strykninger. 

 
5) Nedre Eiker kirkelige fellesråd mener det er svært viktig at ansvaret for trykking og utsending av 

stemmesedler for valg av bispedømmeråd/Kirkemøtet påhviler bispedømmerådet og ikke 
menighetsrådenes valgstyrer.  Dette for å få enhetlig behandling og sikre prinsippet om hemmelig 
valg.  Nedre Eiker kirkelige fellesråd vil påpeke at alle detaljer rundt teknisk gjennomføring må 
bidra til prinsippet om hemmelig valg, herunder plassering av valglister inne i stemmeavlukkene og 
ikke ute i åpent rom. 
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