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Kolbotn menighetsråd 

 

SÆRUTSKRIFT AV 

PROTOKOLL NR 5/2017 
Fra møte i Kolbotn menighetsråd 1. juni 2017. 

 

Sted: Hos Tor Haugstad. 

 

Til stede: Inger Johanne Wremer, Tor S. Haugstad, Elisabeth Skolt Nevland, Nils-Otto 

Kitterød, Grete Bovim Einstabland, Dag Ramberg, Kirsten Semb Tørresen May Britt Esse 

Berge, Hans Inge Corneliussen, Finn E. Mobæk, Sidsel Repstad, Dag Høyem, Vidar Pedersen 

(ref) 

 

Ikke til stede: Sondre Dragland, Synnøve Grini, Geir Kristoffersen, Line Susan Kvalvaag. 

 

 

Sak 39/17:  HØRINGSSVAR ANG. NYE VALGREGLER FOR MENIGHETSRÅD. 

  

Kirkerådet har sendt ut en høring med spørsmål og forslag når det gjelder nye 

valgregler for menighetsråd, bispedømmeråd og kirkemøtet. Kolbotn 

menighetsråd ønsker å komme med en høringsuttalelse i denne saken og takker 

for flott gjennomgang og innspill fra Sidsel Repstad og Hans Inge 

Corneliussen. 

VEDTAK FRA KOLBOTN MENIGHETSÅR: 

Kolbotn menighetsråd har gått igjennom høringsdokumentene som 

er mottatt, og ønsker å uttale at dokumentene fortonet seg å være 

ustrukturerte, rotete, vanskelig å forstå og alt for lange. Det vil være en 

stor fordel for alle parter om dokumentene kunne anta en form og et 

omfang som var lettere å absorbere, slik at enda flere mottakere ville 

kunne avgi et realistisk høringssvar. 

 

Forutsetninger: 

 Kirkeloven sier: 

o Valg samtidig og nær komuune- og fylkestingsvalg. 

o 7 leke representanter til km skal velges ved flertalls- 

eller forholdstallsvalg, hvorav 4 eller flere velges 

direkte. 

 Slå sammen 2 sett regler til ett (MR+BDR/KM) 

 Regler tett opp til valg til kommune-, fylkestings- og 

stortingsvalg. 

 Det største forbedringspotensialer er knyttet til valg til BDR 

og KM. 

 

Prinsipper vi foreslår og vektlegge: 

 De mest berørte/interesserte bør ha størst innflytelse. 

 Størst mulig innflytelse for lokalmenighetene. 

 Enklest mulig valgordning, ikke nødvendigvis likest mulig 

politiske valg, men gjenkjennbart ved stemmegivning. 
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Henvisning til punkter i høroingsdokumentet: 

2.1.A: Direktevalg eller kombinasjon av direkte og inndirekte ved 

valg av leke til BDR og KM: 

 Menighetsrådet ønsker kombinasjonsvalg i alle 

bispedømmer. 

 

2.2.D: Flertalls- og forholdstallsvalg. 

 Menighetsrådet ønsker samtidige frister for 

nominasjonskomiteens liste og andre lister. 

 

2.3: Støtteordninger til nominasjonsgrupper: 

 Menighetsrådet mener det ikke bør legges opp til en 

fast ordning med støtte til nominasjonsgrupper i 

valgreglene. Dette bør i stede være en budsjettsak for 

Kirkemøte i årene med valg. Støtte til dette må da 

vurderes opp mot andre behov.  

 Skulle det alikevel være flertall for en slik 

støtteordning må byråkratiet rundt gjøres minimalt 

og Menighetsrådet vil i såfall foretrekke alternativ 2, 

men kun med listestøtte og ikke støtte til 

forberedende fase. 

 

2.4.1: Personvalgregler:  

 Menighetsrådet foreslår maksimalt 3 tilleggs stemmer 

og ikke strykninger på listene. 

 

2.4.2: Sperregrense – personvalg internt på listene: 

 Menighetsrådet anbefaler 8% 

 

2.4.3: Stemmetillegg: 

 Menighetsrådet anbefaler at det ikke gis noe 

stemmetillegg til noen av listekandidatene. 

 

2.5.2: Stemmegivning begrenset til eget sokn valgdagen: 

 Menighetsrådet anbefaler å beholde dagens ordning, 

både fordi det vil komplisere ordningen og være 

ressurskrevende, samt gi ulike muligheter i de ulike 

fellesrådsområdene i bispedømmene. 

 

Del 3 og 4 av høringsdokumentet: - kirkevalgregler – generelt: 

 Menighetsrådet mener valgreglene må utformes 

enklest mulig, og de må sikre en minst mulig 

kostnadskrevende gjennomføringen av valg. 

 

 

1. juni 2017 

 

 

Inger Johanne Wremer 

Leder 
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         Vidar Pedersen 

         Ref. 

 

 

 


