
  DEN NORSKE KIRKE 

  Våler kirkelige fellesråd 
 

Bergskrenten 12 

1592 VÅLER I ØSTFOLD 

Tlf: 47462752 / 97689722 

Mail: kirkeverge@vpfo.net 

 

Kirkerådet 

Postboks 5193 Majorstuen 

0308 OSLO Våler 14.06.2017 

Mail: post.kirkeradet@kirken.no 

Vår saksbehandler: EMP 

Vår ref.: 17/00005-002 

Arkivkode: 002 

 
 

 

 

Høringssvar: Forslag til nye regler for valg av menighetsråd, Bispedømmeråd og Kirkemøte. 

 

Overordnet så mener vårt menighetsråd at målet må være å få så like og så enkle regelsett som 

mulig m.h.t. valgregler for menighetsråd og bispedømmeråd/kirkemøte, samt mulighet for 

stemming over internett. Kirkevalgreglene bør også være gjenkjennelige for menig mann og derfor 

mest mulig like reglene for valg til kommunestyre og fylkesting.  Når dette er sagt er det antagelig 

grenser for hvor langt det er mulig å samordne ordningen for valg til menighetsråd og valg til 

bispedømmeråd og Kirkemøte. Det har de siste valgårene vist seg at det for fler og fler 

menighetsråd blir mer og mer vanskelig å rekruttere folk til å stå på lister til menighetsrådsvalget. 

Motivasjon og bakgrunn for å stille til menighetsrådsvalg er nok noe annerledes enn motivasjon til å 

stille til bispedømmerådsvalg og kirkemøte. Det er dette å gjøre en innsats for «sin» kirke, «sin» 

menighet og for det lokale menighetsarbeidet som ofte er viktig.  

 

Vi har valgt å kommentere noen punkter i høringen som vi anser som viktige. Utover dette støtter vi 

kirkerådets forslag der vi ikke har angitt annet.  

 

2.1 Direkte valg eller kombinasjonsvalg av direkte og indirekte valgomgang ved valg av leke 

medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet. 

Menighetsrådet støtter alternativ 3: Kombinasjon av direkte og indirekte valg i alle bispedømmer. 

 

2.2 Flertalls- og forholdstallsvalg 

Primært støtter vi alternativ1: Videreføre dagens ordning med ulike frister for nominasjonskomiteen 

og andre lister. Ordningen er kjent for velgerne, og gir andre grupper anledning til å stille liste hvis 

de opplever at de ikke er representert i nominasjonskomiteens liste.  

Subsidiært støtter vi alt. 2:Like frister for alle lister.  

 

Uansett valgordning mener vi det bør nedsettes en nominasjonskomitee som legger frem en bredt 

sammensatt valgliste og at det åpnes for supplerende nominasjon. 

 

 

 



 

 

2.4 Personvalgregler 

Vi støtter Kirkerådet i å videreføre en begrensning i antall mulige tilleggs stemmer (maks 3 

kumuleringsstemmer), samt å videreføre ordningen med at man ikke kan stryke kandidater. Vi 

støtter også forslaget om at det ikke innføres forhånd kumulering av listene.  

 

Kirkerådet foreslår også en sperregrense med krav om 5 eller 8% personlig stemmetall for at de skal 

kåres før rekkefølgen på listen. Sperregrense støttes, hva som er riktig prosenttall er vi usikre på. 

 

2.5 Valgkretser og stemmekretser 

Kirkerådet har vurdert om det bør være mulig å stemme i andre sokn enn der man er bosatt på 

valgdagen. Vi mener det kun bør være mulig å stemme i andre sokn enn der man er bosatt ved 

forhåndsstemmegiving. 

 

3.2 Manntall 

Kirkerådet mener det kan være hensiktsmessig å innføre ordning med skjæringsdato 30. juni i 

valgåret og at det vil være der man er bosatt 30. juni som bestemmer hvor man har stemmerett. 

Dette gjør det enklere å sikre oppdaterte manntall og vi støtter dette forslaget. Videre støttes at 

bispedømmerådet er ansvarlig for å opprette og oppdatere manntall for valg av prester og lek 

kirkelig tilsatte. 

 

4.2 Nærmere bestemmelser om forholdstallsvalg 

Kirkerådet foreslår at navnet på nominasjonskomiteens liste alltid skal være «felleslisten».  

Kirkerådet foreslår videre at det skal være mulig med supplerende nominasjon, men kun til 

felleslista/nominasjonskomiteens liste. Vi støtter disse forslagene. 

 

4.4 Forhåndsstemmegiving 

Det foreslås at valgreglene gir hjemmel for at Kirkerådet, dersom Kirkerådet finner det økonomisk 

forsvarlig, kan gi regler om internettstemmegiving i perioden for forhåndsstemmegiving. Dette 

støtter vi.  Det er viktig at det ikke innføres forhåndsstemming på tilsvarende nivå som for 

kommunevalgene. Dette vil være alt for ressurskrevende for små menighetskontor.   

 

6.1 Opptellingsprosedyrer 

Vi mener at det å gi hjemmel til Kirkerådet til å fravike bestemmelser om opptellingsprosedyrer for 

å åpne opp for elektronisk opptelling er viktig.   
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