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Høringsuttale "Nye valgregler" 

 

Vedtak i Vegusdal sokneråd 10.mai 2017: 

 

Vegusdal sokneråd sender følgende høringsuttale til Kirkerådet vedrørende regler for valg av 

menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet: 

 

Punkt 2.1: Vegusdal sokneråd ønsker kombinasjonsvalg i alle bispedømmer. Dette ivaretar 

sammenheng mellom lokalmenighetene og de sentrale styringsorganene på en bedre måte enn 

direktevalg. 

 

Punkt 2.2: Vegusdal sokneråd ønsker ordningen med utgangspunkt i flere selvstendige lister, med 

en intensjonsfrist og en listefrist. Dette virker mest ryddig for velgere å forholde seg til, samtidig 

som det sikrer en viss valgmulighet. 

 

Punkrt 2.3.4: Vegusdal sokneråd støtter forslaget om tilskuddsordning for nomineringsgrupper 

delt i en nomineringsfase og en valgfase. Kirkerådet sentralt bør drive generell, nøytral opplysning 

om kirkevalget. Kirkerådet bør følge opp bruken av midlene i forbindelse med valget, slik at dette 

legges på et nøkternt, fornuftig nivå. Det er viktig at mest mulig kirkekroner brukes til lokalt 

menighetsarbeid. 

 

Punkt 2.4.1: Vegusdal sokneråd støtter forslaget om å begrense velgerens mulighet til å gi 

personlige tilleggsstemmer (kumuleringer) til tre, og ikke gi adgang til strykning av kandidater på 

listene. 

 

Punkt 2.4.2: Vegusdal sokneråd støtter forslaget om å innføre en sperregrense på 5% eller 8% 

personlig stemmetall for at det skal endre rekkefølgen på listen. 

 

Punkt 2.4.3: Vegusdal sokneråd støtter forslaget om å ikke innføre ordning med stemmetillegg. 

 

Punkt 2.5.2: Vegusdal sokneråd ønsker at det skal være mulig å avlegge stemme i hvilket som 

helst sokn for listene innenfor fellesrådsområdet på valgdagen. Kirkerådet må heller vurdere om 

det skal være mulig for fellesrådet å bestemme i hvert fellesrådsområde om dette er praktisk 

gjennomførbart eller ikke. For øvrig må det brukes postadresseregister og ikke 

eiendomsadresseregister for utsending av valgkort. Det er svært frustrerende når flere hundre 

valgkort kommer i retur. Kommunen hadde ikke dette problemet ved utsending av sine valgkort 

(Birkenes kommune). 

 

Punktene på 3-6: Vegusdal sokneråd har ikke sterke synspunkter i forhold til Kirkerådets 

vurderinger som beskrevet i del 3, 4, 5 og 6 i høringsnotatet. Kirkerådets synspunkter oppfattes 

som fornuftige. 
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Daglig leder for menighetsrådene i Birkenes, Vegusdal og Herefoss 


