
Høring om forslag til regler for valg menighetsråd 
og bispedømmeråd og Kirkemøte.  
 

Til Talvik menighetsråd 

 

Menighetsrådet i Talvik sokn har mottatt til høring forslag til nye 

kirkevalgregler   for valg av menighetsråd og bispedømmeråd og Kirkemøte. 

Utvalget bestående av MR-leder i Alta sokn Mette-Marit Sørem Granerud, MR-

meldem i Talvik sokn Hilde Molund og prost Anne Skoglund har arbeidet med 

de ulike problemstillingen i høringen har følgende kommentarer til forslaget for 

valg av menighetsråd og bispedømmeråd og Kirkemøte. 

Del 1 Bakgrunn: 

Menighetsrådet i Talvik sokn, støtter forslaget om å slå sammen de to 

regelsettene (regler for valg av menighetsråd og regler for valg av 

bispedømmeråd) sammen til ett sett regler for valg av menighetsråd og 

bispedømmeråd og Kirkemøte. Den framtidig regelsettet for valg bør legges 

tett opp mot valglovens bestemmelser om valg til kommunestyre, fylkesting og 

Storting som mulig.  

Del 2 Overordnede problemstillinger 

2.1. Direktevalg eller kombinasjonsvalg. 

Ved valg av bispedømmeråd støtter menighetsrådet i Talvik sokn direkte valg 

på alle leke medlemmer. Det vil sikre en lik ordning over hele landet.  

2.2. Flertalls- og forholdstallsvalg 

Menighetsrådet i Talvik sokn anbefaler en ordning med utgangspunkt 3) 

Ordning med utgangspunkt i flere selvstendig lister – intensjonsfrist og 

listefrist.  

2.3 Tilskuddsordning for finasiering av nominasjonsgrupper m.m. 

Menighetsrådet i Talvik sokn ønsker en støtteordning skal bygges på en slik 

måte at alle som er berettiget til å motta midlene får støtte på samme nivå. Her 

vil en anbefale at en går alt. 2) Tilskuddsordning hvor nomineringsgrupper og 

andre aktører kan søke Kirkerådet eller valgrådet om midler til 



informasjonstiltak i forbindelse med valget. Denne ordningen gir de ulike 

aktørene mulighet til å søke støtte innen en gitt frist, så lenge det faller inn 

under tilskuddsordningens målsetning.  

Menighetsrådet ser behovet for å avgrense tilskuddsordningen til valg av 

bispedømmeråd og Kirkemøtet. Det vil også være nødvendig med en form for 

kontroll og oppfølging av de som mottar støtte- 

2.4 Personvalgregler 

2.4.1 Personstemmer og strykninger 

Menighetsrådet i Talvik sokn ønsker en videreføring muligheten til å gi tilleggs 

stemmer til inntil tre, samt sette på en slenger på lista. 

2.4.2 Personvalgregler internt på listene. 

Rådet støtter (3) ingen sperregrenser. 

2.4.3 Stemmetillegg 

Menighetsrådet i Talvik sokn støtter Kirkerådets vurdering at en ordning med 

stemmetillegg vil gi uforholdsvismessig mye innflytelse til nominasjonsgruppen 

eller en evt. nominasjonskomité. Det er viktig at det gis mest mulig innflytelse 

til velgerne. 

2.5 Valgkretser og stemmekretser 

Menighetsrådet i Talvik sokn ønsker at kirkelige stemmerett utøves i det soknet 

en er registrert bosatt i, jf.KL§4 første ledd. Personer som midlertidig 

oppholder seg i et annet sokn enn der de er registrert bosatt, kan stemme ved 

valg i bostedssoknet ved å avgi forhåndsstemme. 

Del 3 Innledning til reglene, stemmerett, valgbarhet, valgorgan m.m. 

Ingen kommentarer 

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

bispedømmeråd og Kirkemøtet. 

Ingen kommentarer 

 

Del 5 Valg av andre representanter til bispedømmeråd og Kirkemøtet 

Ingen kommentarer 



Del 6 Felles bestemmelser 

Ingen kommentarer 

Del 7 Konsekvenser 

Ingen kommentarer 

 

 

 

Alta, 23.5.27 

 

 

Anne Skoglund, referent 

 

 

 

 

 

 


