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Høringssvar Øyestad menighetsråd vedørende –  

Forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet 

Øyestad menighetsråd har i sitt menighetsrådsmøte 24.5.17 behandlet sak 2017/52 

vedrørende høringssvar til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og 

Kirkemøte. Utskrift fra protokoll kan om nødvendig ettersendes. 

Menighetsrådet vedtok enstemmig følgende høringssvar: 

 Øyestad menighetsråds høringsuttalelse er på bakgrunn av de oppførte punkter slik de 

fremgår av Høringsnotat 27. mars 2017. Kortversjon med hovedproblemstillingene i 

høringen. 

 Generelt vil en anføre at Øyestad menighetsråd støtter endringer i valgbestemmelsene 

som er med på å gjøre kirkevalget enda bedre og forståelig. Menighetsrådet er likevel 

usikker på om de foreslåtte endringer og presiseringer vil medføre en reell økning og 

engasjement rundt kirkevalget. For et sokn på Øyestad menighet størrelse krever det 

mye ressurser og planlegging for å gjennomføre Kirkevalget.  

 Ved tidligere valg og nominasjon kan det oppleves som vanskelig å rekruttere kandidater 

med så vidt lange virketid som 4-fire- år. Det fremgår ikke av høringsnotatet at dette er 

et tema nå, men det er viktig at valgene organiseres på en måte som er med på å skape 

engasjement og slik at vi kan nå målsettingen i demokratireformen. Det kan være verdt 

å utrede nærmere om så vidt lang virketid for menighetsrådene, er med på å sikre god 

og mangfoldig rekruttering til menighetsrådet. 

Med tanke på den kritikk som har vært mot valgordningen særlig i forhold til valg til 

bispedømmeråd og problematikken rundt asymmetriske lister er Øyestad menighetsråd 

av den mening at valgreglene for Kirkevalget må legges så nært opp til de valgregler 

som en kjenner igjen i ordinære valg. 

 Ad punkt 2.1: Menighetsrådet er av den mening at det for valg til bispedømmeråd må 

nyttes direkte valg for alle leke medlemmer. Dette vil gjøre valget likt uavhengig av hvor 

i landet valget foretas, og ikke som i dag der det kan være ulike ordninger. 

Menighetsrådet er i det vesentlige enig i de fordeler høringsnotatet nevner om dette. 



 Ad punk 2.2: Øyestad menighetsråd er av den mening at det er viktig at det gis reelle 

muligheter for å stille flere valglister ved bispedømmerådsvalget. Menighetsrådet er av 

den mening at en best ivaretar dette ved å ha ulike frister for å fremme valglister, 

nettopp for å sikre at flest mulig føler at de har en reell mulighet for innflytelse på hvilke 

valglistealternativer en har. Menighetsrådet mener alternativ 3) under punkt 2.2, 

anfører den ordningen som etter menighetsrådet best ivaretar de ulike problemstillinger 

knyttet til flertalls- eller forholdstallsvalg og ikke minst utfordringene knyttet til 

asymmetriske lister. Etter menighetsrådets syn var kritikken fra sist valg særlig uttalt i 

forhold til an alfabetisk opplisting av kandidatene og at velgerne ikke oppfattet godt nok 

at de selv måtte foreta rangering. For å unngå dette er menighetsrådet av den mening 

at alle fremlagte valglister enten fra nominasjonskomite eller nomineringsgrupperinger 

må legges frem som rangerte lister, lik det partiene nytter i ordinære valg.   

 Ad punkt 2.3 alternativ 2): Når det gjelder tilskuddsordning for finansiering av 

nomineringsgrupper ønsker Øyestad menighetsråd en tilskuddsordning der 

nomineringsgrupper og andre aktører kan søke Kirkerådet eller valgrådet om midler til 

informasjonstiltak i forbindelse med valget. En forutsetter at tilskuddsordningens 

målsetting er tydelig og at ordningen gjøres alminnelig kjent og ikke minst at tildeling 

foretas etter nærmere fastsatte kriterier, der eventuell skjønnsutøvelse er etter-

/overprøvbar. 

 Ad punkt 2.4.1: Øyestad menighetsråd støtter forslaget om begrensning av antallet 

mulige tilleggsstemmer til 3-tre-. Menighetsrådet er også enig i at det ved Kirkevalget, 

som ved kommune-/fylkestingsvalg, ikke åpnes for strykning av kandidater. Det bør 

likevel vurderes om informasjonen til velgerne er tilstrekkelig god i forhold til hvilken 

effekt eventuell tilleggsstemme har for den enkeltes stemmeseddel. 

 Ad punkt 2.4.2: Øyestad menighetsråd kan ikke se at i høringsnotatet er anført tydelige 

begrunnelser eller andre særlige fordeler ved å innføre sperregrense ved valg til 

bispedømme eller Kirkerådet. Menighetsrådet er av den mening at det ikke bør innføres 

sperregrense før en har erfaring med flere valg eventuelt kan synliggjøre særlige 

ulemper ved å ikke ha sperregrense. Følgene av eventuell innføring av sperregrense bør 

utredes nærmere etter menighetsrådets mening, før en fatter vedtak om dette. 

 Ad punkt 2.4.3: Øyestad menighetsråd er av den mening at det ikke bør innføres en 

ordning der de øverste kandidatene på listeforslaget gis et stemmetillegg. 

Menighetsrådet deler av den grunn Kirkerådets foreløpige vurdering. 

 Ad punkt 2.5.2: Stemmerett på valgdagen bør etter Øyestad menighetsråd syn utøves i 

det soknet den stemmeberettigede er bosatt. Etter menighetsrådets syn vil annen 

mulighet medføre uforholdsmessig mye administrasjon og ikke minst vil det forsinke 

opptelling og tidspunktet for når valgresultatet er klart. 

 Ad punkt 3.2.2: Øyestad menighetsråd mener at det såfremt det er praktisk mulig bør ha 

en skjæringsdato for oppføring i manntallet så nært opp til valgdagen som mulig. 

Menighetsrådet støtter derfor forslaget om at fristen settes til 1.9 i valgåret. Til dette 

punktet kan en anføre at Kirkevalget i mindre grad er i velgernes fokus enn det ordinære 

valget og at det vil være mer omtale i presse / media / sosiale medier osv jo nærmere en 



kommer opp til valgdagen, slik at en sen frist for oppføring i manntallet kan medvirke til 

økt valgdeltagelse. 

 Øvrige merknader del 3: Øyestad menighetsråd støtter forslagene om endringer som kan 

tydeliggjøre bestemmelsene om valgbarhet og som gir en god beskrivelse av de ulike 

valgorganene. 

 Ad punkter under del 4 generelt: Øyestad menighetsråd er i det vesentlige enig i de 

forslag som fremgår under de ulike underpunktene til del 4 av høringsnotatet. 

Menighetsrådet støtter at en som et førende prinsipp knytter reglene for Kirkevalget så 

nært opp til tilsvarende bestemmelser i valgloven.  

 Ad punkt 4.1: Øyestad menighetsråd er enig i at det bestemmelsene medtas klare regler 

for hvorvidt det skal arrangeres enten flertallsvalg eller forholdstallsvalg. 

 Ad punkt 4.2.1: Øyestad menighet støtter forslaget om at nomineringsgrupper kan søke 

Kirkerådet om registrering av gruppenavn og at denne registrering gir enerett til bruk av 

navnet i alle kirkelige valg. Menighetsrådet støtter forslaget om at det ved listeforslag 

fra en etablert nominasjonskomite benyttes benevnelsen «Felleslisten» for foreslåtte 

valgliste fra nominasjonskomiteen. Det kan sikkert være grunner til å diskutere dette 

navnevalget, men menighetsrådet er av den mening at en klar og etablert praksis er å 

foretrekke, selv om enkelte vil kunne hevde at å bruke benevnelsen «Felleslisten» kan gi 

inntrykk av at det er en mer samlende enighet bak denne listen enn det det «de facto» 

er. 

 Ad punkt 4.2.2 m.flg: Øyestad menighetsråd er i det vesentlige enige i de forslag som 

fremgår i høringsnotatet og en støtter forslag der bestemmelser knyttet til Kirkevalget 

følger valglovens bestemmelser. 

 Ad punkt 4.2.4.1: Øyestad menighetsråd støtter forslaget om at bispedømmerådet igjen 

får ansvar for å trykke og sende ut stemmesedlene ved valg til bispedømmerådet og 

Kirkemøtet.  

 Ad punkt 4.2.4.2 og 4.3.5: Øyestad menighetsråd er enig i de forslag som fremgår av 

høringsnotatet hva gjelder hvilke muligheter velgerne har til å endre stemmesedlene ved 

valg til menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet. 

 Ad punkt 4.4: Øyestad menighet er i det vesentlige enig i de forslag vedrørende 

forhåndsstemmegivning og tidligstemming som fremgår av høringsnotatet og at 

eventuelle endringer for dette må ses i sammenheng med ressursbruk /-situasjonen for 

øvrig. 

 Øyestad menighetsråd ser det som positivt at valgbestemmelsen i høringsnotatet del 6 

blir enda tydeligere formulert, slik at valgstyrene har klare og forståelige bestemmelser å 

forholde seg til.  

  
Med hilsen  
 
 
Kjetil Nygård (leder Øyestad menighet) 


