
48/17 Høring: Forslag til nye regler for valg av menighetsråd, 
bispedømmeråd og Kirkemøtet 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

Vår Frelsers menighetsråd 13.06.2017 48/17 

 

 

Forslag til vedtak 
 

Vår Frelsers menighetsråd sender høringssvar til Kirkerådet innen 14.juni – slik som 

beskrevet i saksorienteringen – og med de kommentarer som fremkommer i møtet. 

 

 
Møtebehandling 

Det ble kun gjort én endring i AU’s forslag til høringssvar: I Pkt. 2.4.1 byttes «bør» ut med 

«kan»: «Vår Frelsers menighetsråd støtter Kirkerådets forslag om ikke å foreta endringer slik 
at strykninger av kandidater kan gjeninnføres.» 

 
Votering 

Enstemmig 

 
Vedtak  

Vår Frelsers menighetsråd sender følgende høringssvar til Kirkerådet: 

 
Del 1. Bakgrunn 

Kirkerådet foreslår å slå de to regelsettene (valg av menighetsråd på den ene siden, og 

regler for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet på den andre siden) sammen til ett sett 

regler. 

Vår Frelsers menighetsråd støtter dette. 

 
Del 2. Overordnede problemstillinger 

2.1: Vår Frelsers menighetsråd velger alternativ 2): Direkte valg på alle leke medlemmer. 

2.2: Vår Frelsers menighetsråd velger alternativ 2): Ordning med nominasjonskomitéens liste 

og andre lister – samtidige frister 
2.3: Vår Frelsers menighetsråd støtter Kirkerådets forslag om at det kan være fornuftig på 

nåværende tidspunkt å avgrense tilskuddsordningen til valget til bispedømmeråd og 

Kirkemøtet. Det foreslås at støtteordningen bygges opp slik at alle som er berettiget til å 

motta midlene, får støttebeløp på samme nivå. 

2.4.1: Vår Frelsers menighetsråd støtter Kirkerådets forslag om ikke å foreta endringer slik at 

strykninger av kandidater bør gjeninnføres. 
2.4.3: Vår Frelsers menighetsråd ønsker ikke en ordning med stemmetillegg ved de kirkelige 

valgene da dette vil gi uforholdsmessig mye innflytelse til nomineringsgruppen eller en 

eventuell nominasjonskomité. 

2.5.2: Vår Frelsers menighetsråd ønsker ikke at det gis adgang til å avgi stemme i alle 

soknene innenfor fellesrådsområdet på valgdagen. Vår Frelsers menighetsråd mener det 

ikke er tilrådelig å pålegge alle fellesrådsområder en slik ordning. 
Del 3: Vår Frelsers menighetsråd er enig i Kirkerådets forslag om nærmere presiseringer av 

stemmerett, manntall, valgbarhet og valgorganer. 
Del 4: Vår Frelsers menighetsråd støtter både foreslåtte endringer og der det ikke gjøres 

endringer i dette kapittel. 

Del 5: Vår Frelsers menighetsråd støtter Kirkerådets forslag. 
Del 6: Vår Frelsers menighetsråd støtter Kirkerådets forslag. 

Del 7: Vår Frelsers menighetsråd støtter Kirkerådets forslag. 

 


