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KIRKERÅDETS FORSLAG TIL NYE KIRKEVALGSREGLER – 
HØRINGSUTTALELSE FRA MELHUS MENIGHETSRÅD 
 
Melhus menighetsråd behandlet kirkerådets forslag til nye kirkevalgsregler i møte 
6.6.2017. Melhus sokn var ett av få sokn hvor det var to lister ved 
menighetsrådsvalget i 2015.  
 
Menighetsrådets uttalelse er basert på kortversjonen av kirkerådets høringsnotat og 
tar bare for seg punkter i forslaget hvor menighetsrådet blir bedt om å uttale seg om 
ulike alternativer, og punkter som menighetsrådet har merknader til. 
Menighetsrådet er enig i kirkerådets forslag når det gjelder alle punkter som ikke er 
eksplisitt nevnt i uttalelsen.  Uttalelsen er enstemmig. 
 
2.1 Direktevalg eller kombinasjonsvalg av direkte og indirekte valgomgang ved valg 
av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet  
Menighetsrådet går inn for alternativ 2. De syv leke medlemmene til 
bispedømmeråd og Kirkemøtet bør velges av bispedømmets stemmeberettigede 
medlemmer ved direkte valg, og ordningen bør gjøres gjeldende for samtlige 
bispedømmer i landet, uavhengig av om valget gjennomføres som flertallsvalg eller 
forholdstallsvalg. Det bør ikke åpnes for alternative ordninger. 
Kombinasjonsvalg slik som skissert i § 5-3 i høringsutkastet, er atypisk for vår tid hvor 
valgresultatet forventes å foreligge kort tid etter at valglokalene stenger, og ikke 
flere uker i etterkant. Den viktigste innvendingen mot kombinasjonsvalg er imidlertid 
at det kan sies å være udemokratisk. Menighetsrådsmedlemmer gis da 
dobbeltstemme i og med at de får stemme to ganger, noe som kan ha stor 
innflytelse på valgresultatet, spesielt ved lav valgdeltakelse i den direkte 
valgomgangen.  
 
2.2 Flertalls- og forholdstallsvalg  
Menighetsrådet mener både alternativ 2 og 3 er greie. De kan også kombineres. Det 
viktige her er samtidige frister for å sikre likebehandling, og at muligheten for å stille 
lister er godt kjent. Kirkerådet må ha et overordnet ansvar for at informasjon om 
muligheten for å stille lister når ut til kirkens medlemmer.  
En åpen og levende folkekirke vil være tjent med at flest mulig medlemmer 
engasjerer seg og deltar i kirkelig arbeid, og at flere syn får komme til uttrykk i ulike 
spørsmål. Flere lister vil gjøre det mulig for grupper som er i mindretall i sentrale 
spørsmål å bli representert i kirkelige styringsorganer. Derfor bør det stimuleres til at 
ulike grupper foreslår kandidater eller stiller egne lister. Supplerende nominasjon 
bør unngås når det stilles flere lister. 
 



2.3 Tilskuddsordning for finansiering av nomineringsgrupper m.m.  
Menighetsrådet går her for alternativ 1. Registrerte nomineringsgrupper bør få 
økonomisk intensjonsstøtte til å stille liste og listestøtte til informasjonsarbeid foran 
valget. Satsene bør fastsettes av kirkerådet for å sikre likebehandling i alle 
bispedømmer. En slik støtteordning bør ikke begrenses til bispedømmerådsvalget 
alene, men også gjøres gjeldende for menighetsrådsvalg hvor det stilles flere lister.  
De som mottar støtte, rapporterer til kirkerådet hvordan støtten er brukt.  
 
2.4 Personvalgregler  
Menighetsrådet ønsker ikke at det innføres en %-vis sperregrense for personlige 
stemmer og går for alternativ 3 under punkt 2.4.2. En ordning med sperregrense for 
tilleggsstemmer vil kunne begrense velgernes innflytelse på valget. Alle stemmer bør 
være likeverdige, og dette prinsipp bør også gjelde for tilleggsstemmer.   
 
3.2 Stemmerett og manntall  
Menighetsrådet vil understreke betydningen av å ha et oppdatert manntall til enhver 
tid, og spesielt ved valg inkl. det tidsrommet hvor det er mulig å forhåndsstemme. 
Utlegging av manntallet til offentlig gjennomsyn bør derfor skje snarest mulig etter 
skjæringsdatoen 30. juni, og et oppdatert manntall bør foreligge innen den dato hvor 
det åpnes for forhåndsstemming. 
 
4.4 Forhåndsstemmegivningen  
Menighetsrådet mener det er uheldig når det reises tvil om sikkerheten ved 
forhåndsstemmegivningen er god nok. Derfor ville det være en klar fordel om et 
oppdatert manntall kunne brukes sammen med valgkort også ved 
forhåndsstemmegivning, at det benyttes en plombert valgurne, og at det er klare 
regler for hvordan poststemmer/fremmede stemmer skal håndteres. Etter hvert bør 
det også legges til rette for nettbasert forhåndsstemmegivning. 
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