
Høring våren 2017: Forslag til nye regler for valg av menighetsråd, 

bispedømmeråd og Kirkemøte 

 

Høringssvar fra Slettebakken menighet, Bergen 

Vedtatt på menighetsrådsmøte 13.06.2017 

 

Del 2.  Overordnede problemstillinger 

2.1 

Alternativ ved valg av 7 leke medlemmer til bispedømme og kirkemøte: 

 

1)Videreføre dagens ordning der hvert bispedømme avgjør om valget skal foregå ved direktevalg 

(ved vanlig stemmegivning på valgdagen), eller ved kombinasjonsvalg, der 4 medlemmer velges ved 

det ordinære valget (direkte) og 3 medlemmer velges av det nye menighetsrådet (indirekte). 

2)Direktevalg på alle 7 leke BDR medlemmer 

3)Kombinasjonsvalg i alle bispedømmer 

-Kirkerådet har ikke tatt stilling til hvilken ordning som bør gjøres gjeldende i 2019 og ber om 

tilbakemelding på ordningene. 

Vårt standpunkt: Alt 2 

2.2 

Flertalls- og forholdstallsvalg 

Kirkemøtet er pålagt å ha en ordning hvor det er anledning til å stille flere lister. 

1)Videreføre dagens ordning 

Nominasjonskomitè lager en liste. Andre kan stille egen liste i etterkant dersom de ikke finner den 

”offisielle” listen ”bra nok”. 

2)Nominasjonskomitèens liste og andre lister med samtidige frister. 

3)Ordning med utgangspunkt i flere selvstendige lister – intensjonsfrist og listefrist 

I.En eller flere nomineringsgrupper melder intensjon om å stille liste, og faktisk stiller liste. 

II.Dersom ingen nominasjonsgruppe stiller liste, vil en nominasjonskomitè fremme liste.  

III.Dersom kun èn liste foreligger, vil en nominasjonskomitè fremme en bredt sammensatt 

kandidatliste. 

IV. Dersom det ikke foreligger noen godkjente listeforslag, vil nominasjonskomitè utarbeide en bred 

kandidatliste. 



4)Flere selvstendige lister, uten nominasjonskomitè. 

Dersom kun en gruppe stiller liste, blir det bare denne ene listen. 

For alternativene 1-3 forslår Kirkerådet samtidig at det åpnes for supplerende nominasjon for 

nominasjonskomiteens liste. 

-Kirkerådet ønsker innspill til både foreliggende forslag og til andre mulige ordninger. 

Vårt standpunkt: Alt 2 

 

2.3 Tilskuddsordning for finansiering av nomineringsgrupper m.m. 

1)Tilskuddordning for nomineringsgrupper delt i nomineringsfase og valgfase. 

2)Tilskuddsordning hvor nomineringsgrupper og andre aktører kan søke Kirkerådet eller valgrådet 

om midler til informasjonstiltak i forbindelse med valget. 

-Kirkerådet: fornuftig å avgrense tilskuddsordningen til valget til bispedømmeråd og Kirkemøtet. 

Vårt standpunkt: Alt 2 

 

 

2.4 Personvalgregler  

 

2.4.1 Personstemmer og strykninger 

Kun tre tilleggsstemmer. Ingen strykninger. 

-Kirkerådet foreslår ingen endringer, men ber høringsinstansene vurdere om strykninger bør 

gjeninnføres. 

Vårt standpunkt: Ikke strykninger. Det virker demotiverende på de som har sagt seg villig til å stå 

på en liste. 

 

2.4.2 Personvalgregler internt på listene 

Kirkerådet : bør det introduseres en sperregrense ved valg av bispedømmeråd og Kirkemøte slik 

det er ved valg av fylkesting? 

1)Sperregrense med krav om 8% personlig stemmetall. 

2)Sperregrense med krav om 5% personlig stemmetall. 

3) Ingen sperregrense = dagens ordning. 

-Kirkerådet vurderer å foreslå en sperregrense med krav om 5 eller 8 prosents personlig stemme i 

personvalg. 

Vårt standpunkt: Alt 3. Vi stiller oss noe uforstående til hva en sperregrense for personlig 

stemmetall skal tjene til. 



 

 

2.4.3 Stemmetillegg  

-Kirkerådet ber om tilbakemelding på dette spørsmålet. 

Vårt standpunkt: ……………………………………………………………………… 

2.5 Valgkretser og stemmekretser 

2.5.1 Valgkretser.  

Kirkerådet foreslår ingen endring 

Vårt standpunkt: Enig med kirkerådet 

 

2.5.2 Stemmegivning begrenset til eget sokn på valgdagen. 

En evt. endring vil føre til svært mye ekstraarbeid.  

-Kirkerådet er usikker og ønsker tilbakemelding. 

Vårt standpunkt: Stemmegivning bør være begrenset til eget sokn. Det vil medføre svært mye 

logistikk og ekstraarbeid dersom man åpner opp for annen løsning. I og med at velgerne har 

anledning til forhåndsstemming, burde det ikke være behov for å stemme i andre sokn. 

 

Del 3, om stemmerett, valgbarhet, valgorganer m.m 

3.2.1 Stemmerett 

Se forslag til nye regler §§2-1,2-2, 2-3, 2-4 

Vårt standpunkt: Ok 

3.2.2 Manntall 

For alminnelige valg er det hvor man står folkeregisterført 30.juni ( = skjæringsdato) som avgjør 

hvilken kommune man skal stemme i. I dag er det ingen skjæringsdato i kirkevalgene. 

-Kirkerådet ønsker m.h.t. bostedsadresse å innføre ordning med skjæringsdato 30.juni også for 

kirkevalgene. 

-Når det gjelder medlemsskap vil 30.juni være litt tidlig. Her ønsker Kirkerådet 1. september som frist 

for å være registrert som medlem. 

Vårt standpunkt: Enig med kirkerådet 

 



3.3 Valgbarhet 

-Kirkerådet ønsker å gjøre bestemmelsene om valgbarhet tydeligere ved å samle alle bestemmelsene 

om valgbarhet i et felles kapittel. Se forslag §§ 3-1, 3-2. 3-3 og 3-4 

Vårt standpunkt: Ok 

 

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

Kirkemøte 

4.1 Valgform 

Hva skal til for at valget arrangeres som forholdsvalg eller flertallsvalg. Se forslag i §§ 5-1 og 5-2 

Vårt standpunkt: Har ikke tatt stilling 

 

4.2.1 Registrering av nominasjonsgrupper 

En nominasjonsgruppe er en frittstående gruppe som kan søke om å få godkjent et gruppenavn. 

Gjelder det BDR valget, skal Kirkerådet søkes. Gjelder det menighetsrådsvalg, skal BDR søkes. 

-Kirkerådet foreslår at nominasjonskomitèens evt. liste til BDR valg skal hete Felleslisten. 

Vårt standpunkt: Enig med Kirkerådet 

 

4.2.2.1 Krav til og behandling av listeforslag 

Ved menighetsrådsvalg: -Kirkerådet foreslår ingen endring på dette punktet. 

Ved BDR valg: Like regler for nominasjonskomitèens liste og andre lister: min 7, max 18 

Vårt standpunkt: Enig med Kirkerådet 

 

4.2.2.2 

Antall underskrifter 

Kirkerådet: Ved men.rådsvalg, ingen endring. Ved BDR valg, i tillegg til 150 underskrifter, etablere en 

forenklet ordning for registrerte grupper. 

Vårt standpunkt: OK 

 

4.2.3 Supplerende nominasjon ved forholdstallsvalg 

-Kirkerådet foreslår at det åpnes for supplerende nominasjon også i tilfeller hvor det stilles flere lister 

ved valg av BDR og kirkemøte dersom en går inn for en orning med en form for nominasjonskomitè. 

Jfr avsnitt 2.2 ( alternativ 1, 2, 3) 

-Gjelder kun nominasjonskomitèens liste. 



 

Vårt standpunkt: Nei, dette ønsker vi ikke. 

 

 

4.2.4 Stemmesedler 

-Kirkerådet ønsker å gå tilbake til ordningen fra 2011 der bispedømmerådet hadde ansvar for 

trykking og utsending av stemmesedler. 

Vårt standpunkt: JA! 

 

4.2.4.2 Endring på stemmeseddelen 

-Kirkerådet ønsker: videreføre ordning med tilleggsstemmer til inntil 3 kandidater i men.rådsvalget. 

Det samme skal gjelde BDR valget. Der skal det også kunne føres på inntil 3 navn fra andre lister. 

Vårt standpunkt: Enig med Kirkerådet 

 

4.2.5 Mandatfordeling og kandidatkåring 

-Kirkerådet foreslår å videreføre ordningen med listestemmer, som en følge av forslaget om å 

videreføre muligheten for å gi slengere.( Jfr pkt 4.2.4.2) 

Vårt standpunkt: Enig med Kirkerådet 

 

4.3 Nærmere bestemmelser ved flertallsvalg  

4.3.2 Nominasjonskomitè 

-Kirkerådet foreslår i disse tilfeller å videreføre dagens oppnevningsprosedyre for 

nominasjonskomitèen, med noen språklige endringer. 

Vårt standpunkt: OK 

 

4.3.3 Krav til – og behandling av listen. 

Vårt standpunkt: OK 

 

4.3.4 Supplerende nominasjon ved flertallsvalg 

(Se pkt 4.2.3 ) 



-Kirkemøtet ønsker å videreføre ordningen men supplerende nominasjon ved både men.rådsvalg og 

BDR valg. 

Vårt standpunkt: Enig med Kirkerådet 

 

4.3.5 Stemmesedler. Velgernes adgang til å endre på stemmesedler 

-Kirkerådet ønsker å videreføre ordningen i menighetsrådsvalget med adgang til å gi inntil tre 

kandidater tilleggsstemme pluss en personstemme til inntil tre valgbare personer som er bosatt i 

soknet. 

Ved BDR valg: videreføre ordning med tilleggsstemme til inntil tre kandidater på listen. 

Vårt standpunkt: Enig med Kirkerådet 

 

4.4 Forhåndsstemmegiving 

Vårt standpunkt: Valgstyret må tilrettelegge for forhåndsstemming både i soknet og sentralt i 

fellesrådsområdet. 

4.5.1 Tidspunkt og sted for valg 

Vårt standpunkt: Videreføre tidligere bestemmelser vedr tid og sted for valg 

4.5.2 Stemmegivning på valgtinget 

Vårt standpunkt: Enig med Kirkerådet 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Hilde Kayser Rohde 

Administrasjonsleder i Slettebakken menighet 


