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Horingssvar fra Hinna menighetsråd vedr. forslag til nye regler for valg av menighetsråd,

bispedommeråd og Kirkemotet

Del i Bakgrunn:

- Kirkerådets forslag om å slå sammen regelsettene for valg av menighetsråd og valg av
bispedømmeråd og Kirkemotet til ett seil med regler, støttes.

- Vi stoffer også at reglene som et utgangspunkt legges så tett opp til valglovens bestemmelser
om valg til kommunestyre, fylkestinget og Stortinget som mulig.

Del 2. Overordnede prinsipper:

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

medlemmet til bispedommerådet og Kirkemotet

- Menighetsrådet støttet modell nr. 3: Kombinasjonsvalg i alle bispedømmet. Dette styrker
menighetsrådenes innflyteLse på den kirkelige ledelsen.

2.2 Flertalls- og forholdstallsvalg

- Menighetsrådet stoffer forslag nr. 2 med nominasjonskomiteens liste og andre lister —

samtidige frister.

- Det bør åpnes for supplerende nominasjon for nominasjonskomiteens liste.

2.3. Tilskudd for finansiering av nomineringsgrupper mm.

- Støtter forslag om at støtteordningen bygges opp slik at alle som er berettiget til å motta
valgmidler, får støftebelop på samme nivå.

- Menighetsrådet støtter modell nr. 2: Tilskuddsordning hvor nomineringsgrupper og andre
aktører kan søke Kirkerådet eller valgrådet om midler til informasjonstittak i forbindelse med

valget.

Hinna menighet
— et sted å vokse



2.4 Personvalgregler

2.4.1 Personstemmer og strykninger

- Begrensninger i antallet mulige tilleggsstemmer til tre stottes.

- Menighetsrådet mener at stiykninger ikke bør gjeninnføres.

2.4.2 Personvalgregler internt på ilstene

- Menighetsrådet støtter alternativ 3: Ingen sperregrense.

2.4.3 Stemmetillegg

- Menighetsrådet mener det ikke bør innføres stemmetillegg tilsvarende modell ved
kommunestyrevalget. Det er en bedre ordning at det gis tre tilleggestemmer fritt på listen.

2.5. Valgkretser og stemmekretser

2.5.1 Valgkretser

- Soknet bør fortsatt være valgkrets for soknet og bispedømmet valgkrets for bispedømmerådet.

2.5.2. Stemmegivning begrenset til eget sokn på valgdagen

- Det bør ikke åpnes for adgang til å avgi stemme i alle soknene innenfor fellesområdet på
valgdagen. Dette er ekstra ressurskrevende i etterkant av valgdagen ved at stemmene må
godkjennes og videreformidles til rette sokn.

Del 3: Innledning til reglene, stemmerett, valgbarhet, valgorganer mm.

3.2. Stemmerett og manntall

3.2.2

- Forslag om å innføre skjæringsdato 30. juni i vatgåret for kirkevalgene støttes. Dette vil

forenkle informasjonen rundt hvor man er stemmeberettiget. Frist til å være registrert som
medlem bør settes til 1. september i valgåret.

- Forslag om at bispedømmerådet har ansvar for å opprette og oppdatere manntall over
stemmeberettigede ved valg av prester og leke kirkelige tilsette støttes.



3.3.og3.4

- forslag til endringer støttes.

Del 4 Valg av medlemmer til menighetsråd og valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og
Kirkemotet

4.2.1 Registrering av nominasjonsgrupper

- Det bør være tydelighet i hvem som stiller med lister, og vi støtter forslag om å benytte
ordning efter mønster fra Sverige.

- Nominasjonskomiteens liste bør hete Felleslisten.

4.2.2 Krav til og behandling av listeforslag

4.2.2.1 Antall kandidater på listeforslaget

- Vi støfter Kirkerådets forslag om å beholde gjeldende krav om antall kandidater til

menighetsrådsvalget.

- Vi støtter forlag om å innføre likt krav til antall kandidater på listene til bispedømmeråds- og
Kirkemøtevalget, minst syv og maksimalt 18 kandidater. Dersom bare nominasjonskomiteen
fremmer liste bør den inneholde 18 kandidater.

4.2.2.2. Antall underskrifter på listeforslaget

- Vi støtter krav om 150 underskrifter på listeforslag til bispedømmeråds- og Kirkemøtevalget

og forslag til forenkLing av ordning for registeret grupper. Vi støfter at det bør være 10
underskrifier på listen til menighetsrådsvalget.

4.2.4 — 4.4

- Menighetsrådet støtter Kirkerådets forslag.

- Dersom de alminnelige politiske valgene ikke benyfter seg av intemettvalg, er det ikke

nødvendig at Kirkerådet bruker ressurser på å legge til rette for dette i kirkevalget.

Del 5: Valg av andre representanter til bispedommerådet og Kirkemotet

- Kirkerådets synspunkter støttes.



Del 6: Felles bestemmelser

6.3.1 Opptelllngsprosedyrer

- Ved forholdstallsvalg i bispedømmeråds- og Kirkemotevalget bor valgstyrene i menighetene
få i oppgave å telle opp antall stemmer hver liste har mottatt i valget og rapportere dette inn til
Valgrådet før kl. 12 på dagen etter valgdagen.

6.2—6.4

- Menighetsrådet stotter kirkerådets forslag.

Med vennlig hilsen

for Hinna menighetsråd

-JT
Katrine Pedersen, daglig leder i Hinna menighet
Hinna 12.05.2017


