
 
      

 

DEN NORSKE KIRKE 
Strindheim menighetsråd 

 

 

I møte 22.05.2017 ble følgende vedtak gjort av Strindheim menighetsråd, Trondheim,  i 

nedenstående sak: 

 

Sak 024/17  Høring om forslag til nye valgregler for menighetsråd, bispedømmeråd og 

         kirkemøtet 
   

 Vedtak 
  

Del 1: Skal valgordningene for kirkelige valg ligge så tett opp til stortings-, kommune- og 

fylkestingsvalg som mulig?  

Det er nå skille mellom stat og kirke, så hvorfor så tette bånd videre? Vi har stor 

forståelse for at det er ønskelig med større valgdeltakelse. Og det er viktig at det legges 

godt til rette for at det enkelte medlem kan få stemmemulighet. Vi tror nok at flere 

stemmer når det er lagt til samme tid og lokale som andre valg, men dette er svært tid- og 

ressurskrevende for menighetene. Mange menigheter har flere valgkretser de må stille i. 

Flere «offentlige» valglokaler er heller ikke alltid like villige til å gi menighetene «gode» 

plasseringer.  

 

Vi ønsker at det avsettes en uke til kirkevalgene. I løpet av den uken bør det være avsatt 

et «avlukke» enten tilsvarende det som er ved andre valg, eller et kontor / et bord med 

stol et rolig sted «et hjørne» i kirken eller på menighetskontor. Dette bør være tilgjengelig 

i ordinær arbeidstid + to ettermiddager den aktuelle uken + i forbindelse med gudstjeneste 

to ganger, dvs. ved valgstart en søndag og valgavslutning neste søndag. Valgkort sendes 

alle stemmeberettigede slik det gjøres i dag, og da vil alle kandidater bli presentert der, 

slik det også gjøres nå. Noen steder vil helt sikkert valgdeltakelsen gå ned, men på den 

andre siden – de som stemmer, gjør det fordi de bevisst går for å stemme og ønsker å ha 

en påvirkning. Altfor mange stemmer ellers bare fordi «jeg bør vel det». Det øker 

valgdeltakelsen, men øker det engasjementet i kirken? 

 

Vi vet det er vanskelig å få nok kandidater i mange menighetsråd. Vårt forslag er derfor at 

det er valg annethvert år. Det er lettere å få kandidater til å si ja til en to-års valgperiode 

enn fire år. Dette er et offentlig verv og egentlig ikke et verv du uten videre kan si nei til 

midt i perioden. I praksis gjør vi likevel dette når vi ser det er til det beste for den som 

søker fritak. En innvending er jo at da skiftes hele rådet ut hvert annet år – men det er 

ikke så sikkert. Vi tror det er større sjanse for at hele rådet skiftes hvert fjerde år – det er 

større utfordring å si ja til en ny fireårsperiode enn en toårsperiode. 

 

 2.1. Direktevalg, indirekte valg eller kombinasjon?  

Det bør være direkte valg til både menighets- og bispedømmeråd (leke medlemmer). Det 

er selvfølgelig forskjell på arbeid i disse to rådene. Det er likevel en fordel at vi sprer 

engasjement og ressursbruk. Selv om det vil være få som får denne «dobbelfunksjonen», 

tenker vi det er lurt å skille nominasjonen. Motivasjonen for å sitte i MR må ikke være at 

da er det en mulighet for å bli valgt inn i Bispedømmerådet. Den som ønsker, kan stille til 

valg begge steder. 

 



Valg til MR og BR bør være parallelt, og skje i samme stemmelokale. 

 

2.3: Tilskuddsordninger: Som i Sverige, fordelt etter antall mandater, eller som ved 

politiske valg i Norge: en tredelt tilskuddsordning? 

Dette har vi ingen formening om. 

 

2.4.1: Skal det være mulig å forhåndskummulere? Skal det gis adgang til å stryke 

kandidater på listene?  

Det kan godt være mulighet til kummulering, også forhåndskummulering. Det er 

valgkomiteen som har snakket med kandidater, og som også prøver å sette sammen et 

forslag til råd de mener er best for MR og BR, så en forhåndskummulering kan være 

smart. Mange kjenner ikke kandidatene, og da kan det være lurt med en slik 

kummulering. Det er jo en persons egenskaper («faglig og personlig») som er viktig. 

 

2.5: Valgkretser og manntall (se s 8 og følgende sider): Her må dere bruke deres 

erfaringer som medlemmer i stemmestyret ved forrige kirkevalg. Det er en generell by-

erfaring at valgkretser og soknegrenser ikke er sammenfallende, hvordan slår det ut? 

Hvordan sikrer man best at de som vil stemme, får mulighet til å avlegge godkjent 

stemme? 

Se del 1 – vi mener i kirke, menighetskontor og / eller menighetshus.  

Hvordan skal det bli enkelt å stemme? Kan man ha online tilgang til manntallet i alle 

valglokaler? 

Ja, dette er veldig viktig! Og at det er mulig å stemme i et annet lokale enn det som 

befinner seg i egen menighet. Det må være mulig med en avkryssing online for å vise at 

en person allerede har stemt et annet sted. 

Kan man ha en felles urne for «fremmede» stemmer (gyldige stemmer som i 

utgangspunktet skulle avlegges i en annen valgkrets)? 

Ja.  

Hvordan får man brakt disse sikkert og raskt til riktig telle-lokale?  

Leveres et felles sted i kommunen eller fellesråd, blir talt dagen derpå og videreformidlet 

f.eks. innen kl. 12 neste dag. Det trenger tross alt ikke være klart ved midnatt på siste 

valgdag. Hvordan de fraktes, avgjøres lokalt (f.eks. i det enkelte fellesråd). 

Kan man evt få mulighet til å organisere egen, felles opptelling av fremmede stemmer, 

med etter-melding til det angjeldende stemmestyret?  

Henger sammen med forrige punkt. 

Manntall: 30 juni som frist for manntallsregistrering, - men 1.september som frist for 

innmelding i DnK?  

Har vært greit slik det har vært før. 

Hva er god nok informasjon om kandidatene? 

Foruten personalia, også hva de mener om spesielle saker som er aktuell i den enkelte 

menighet (f.eks. sammenslåing) eller hva de vil legge vekt på i menighet eller 

bispedømmeråd. 

 

3.2.1: Stemmerett 

Stemmerettsalder og valgbarhetsalder bør følge annen myndighetsalder, dvs. 18 år. 

 

4.2.4: Stemmesedler: skal bispedømmerådet eller menighetsrådet ha ansvar for trykking 

av stemmesedler til valg til bispedømmeråd og kirkemøte? 

Bispedømmerådet – for alle menigheter i bispedømmet. De må være like og «rettferdige». 

 



4.3.5: Mulighet for å legge på tilleggsstemmer på alle kirkelige valg? 

Ja, hvorfor ikke?  

 

4.4: Forhåndsstemming: organiseres dette på et praktisk nivå nå?  Hvor lenge skal en 

kunne forhåndsstemme?  

Bør være på menighetskontoret i ordinær åpningstid f.eks. 1 mnd. Kanskje også åpent på 

kveldstid en eller to ganger i forhåndsstemmeperioden.  

 

§ 5-2: Forholdstallsvalg eller flertallsvalg til bispedømmeråd? 

Det har vi ingen bestemt oppfatning, men gjør det enklest mulig! 

 


