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Emne: Høringsvar Birkeland menighet  - nye regler for valg av menighetsråd, 

bispedømmeråd og kirkemøte.  
 

Birkeland menighetsråd møte 5/17 

 
Sak 40/17 Høring – nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og kirkemøte.  

 

Menighetsrådet har også gått gjennom forslag fra BKF.  

 

Generelt er menighetsrådet enige i forlaget til BKF, men ønsker å melde inn at det å arrangere 

kirkevalg er et stort løft for menighetene. Vi savner en refleksjon om hvordan dette kan løses på 

lokalplan for å få mest mulig profesjonell gjennomføring. Menighetene i den norske kirke har ulike 

ressurser tilgjengelig for å kunne løse et kirkevalg med til dels kompliserte regler. Forholdet til 

kommunens valgmedarbeidere kan også variere fra sted til sted. AU ønsker så snart som mulig å legge 

til rette for elektronisk stemming og tror dette vil utjevne forskjellene noe. Vi viser til at det i Estland 

allerede er elektronisk avstemning og mener det kan la seg gjøre i Norge også.  

 

Medlemmene i Birkeland menighet støtter forslaget fra BKF slik de er formulert bortsett fra:  

Punkt 2.5.2. om at en skal ha muligheten til å stemme i alle sogn på valgdagen kommer i konflikt med 

punkt. 2.2. om at ordningen ikke må bli for komplisert. Dersom man skal kunne stemme i alle sogn 

valgdagen vil det medføre forsinkelse i telleprosessen. I Bergen må da alle menigheter ha et system for 

å bringe stemmesedlene til rett sted og kan det ta lang tid før alle stemmene har kommet fram. 

Elektronisk stemmeavgivelse kan løse dette.  

 
 
Vennlig hilsen Eli Heggdal 
Administrasjonsleder i Sædalen og Birkeland menighet 
Du når meg på telefon 55 33 22 81.  
 
Sjekk gjerne nettsiden vår for andre ansatte: www.birkelandmenighet.no  
Facebook: https://www.facebook.com/birkelandmenighet/ 
 
Besøks- og leveringsadresse: Harangerveien 5B, 5224 Nesttun 
Fakturaadresse: Birkeland sokn, Akasia regnskap, Bjørnsgate 1, 5008 Bergen.  
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