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Kolstad 14. juni 2017 

 

Forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og 

Kirkemøtet – Høringssvar fra Kolstad menighetsråd 

Det vises til brev datert 27. mars 2017.  

Kolstad menighetsråd har vurdert forslagene som er gitt i Høringsnotat datert 27. mars 2017, 

og behandlet saken i møte 13. juni 2017. Menighetsrådets svar på de punktene som 

menighetsrådet har kommentert framkommer punktvis i dette brevet og er merket KM 

(Kolstad menighetsråd). 

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

av sju leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet. KM anbefaler alternativ 2) Direkte 

valg på alle leke medlemmer. Det vil sikre en lik ordning for hele landet, hvor 

kirkemedlemmene i større grad får lik innflytelse uavhengig av hvilket bispedømme man bor 

i.  

Punkt 2.2 Flertalls- eller forholdstallsvalg. KM anbefaler punkt 1) Videreføring av dagens 

ordning. Ordningen er kjent og den gir ulike grupperinger anledning til å stille egen liste 

dersom de ikke oppfatter seg representert av nominasjonskomiteens liste.  

Punkt 2.3 Tilskuddsordning for finansiering av nominasjonsgrupper m.m. Generelt vil 

Kolstad menighetsråd (KM) støtte ordninger som legger til rette for å stimulere til et åpent og 

levende kirkelig demokrati hvor ulike aktører kan slippe til. KM støtter forslaget om at 

støtteordningen bygges opp slik at alle som er berettiget til å motta midler får støttebeløp på 

samme nivå.  

Punkt 2.4.1 Personstemmer og strykninger. KM støtter Kirkerådets forslag om å videreføre en 

begrensning i antallet mulige tillegsstemmer til inntil 3 og at det ikke er adgang til å stryke 

kandidater på listene.  

Punkt 2.4.2 Personvalgregler internt på listene. Kirkerådet stiller spørsmål ved om det bør 

introduseres en sperregrense ved valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet. KM går inn for at 

det introduseres en sperregrense, og at prosenttallet 5 eller 8 prosent, avgjøres av Kirkerådet.  

Punkt 2.4.3 Stemmetillegg. Kirkerådet ber om tilbakemelding på spørsmålet om det bør 

innføres en ordning med stemmetillegg ved de kirkelige valgene. KM anbefaler at det ikke 

innføres en ordning med stemmetillegg.  
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Punkt 2.5.2 Stemmegivning begrenset til eget sokn på valgdagen. På grunn av praktiske 

ordninger som det er redegjort for i høringsnotatet finner KM det riktig å ikke pålegge alle 

fellesråd en ordning som innebærer at det blir adgang til å avgi stemme i alle soknene 

innenfor fellesområdet på valgdagen.  

Punkt 3.2.2 Manntall. KM er enig i forslaget om å legge til grunn bostedsdato per 30. juni i 

valgåret i det endelige manntallet, og at medlemskapsstatus settes til 1. september i valgåret.  

 

 

Vennlig hilsen 

Kolstad menighet  

 

Rolf Giskeødegård      Matthias Alpermann 

Leder for Kolstad menighetsråd    Sokneprest 

 


