
 

 

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 

 

Vedlegg 1: Høringsskjema – forslag til endringer i kirkeloven 

og i valgordning for de kirkelige valg (demokratireformen) 

 

Høringsinstanser: Bispedømmerådene. 

Høringsfrist: 20. november 2012. Høringssvar sendes Kirkerådet. 

 

 

Høringsinstansens 

navn:______________________________________________________ 

 

 

A. Spørsmål om forslag til endringer i kirkeloven 

Høringsspørsmål A1: 

Kan høringsinstansen slutte seg til det framlagte forslag til endringer i kirkeloven § 23 

første ledd bokstav d, § 24 første ledd og opphevelsen av § 24 åttende ledd?   

 

Ja  Nei 

 

Evt. utdypende kommentar: 

Høringsspørsmål A2: 

Kan høringsinstansen slutte seg til forslaget til endringer i kirkeloven § 4, overskrift og 

nytt femte ledd? 

 

Ja  Nei 

 

Evt. utdypende kommentar: 

 

Høringsspørsmål A3: 

Kan høringsinstansen slutte seg til forslaget til lovformulering i kirkeloven § 23, 

bokstav d, første punktum (avslutningen)? 

 

Ja  Nei 

 

Evt. utdypende kommentar 
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B. Spørsmål om endringer i valg- og nominasjonsordningen (vedrørende 

valgregler gitt av Kirkemøtet) 

Høringsspørsmål B1: 

Kan høringsinstansen slutte seg til forslaget om å utvide nominasjonsprosessen ved valg 

av bispedømmeråd og Kirkemøtet med  

a. utarbeidelse av foreløpig listeforslag og høring på listeforslaget hos 

menighetsrådene og  

b. prioritering av kandidatlisten?  

c. Ønsker høringsinstansen at ordningen med supplerende nominasjon videreføres?  

 

a) Ja  Nei 

Evt. utdypende kommentar: 

 

b) Ja  Nei 

Evt. utdypende kommentar: 

 

c) Ja  Nei 

Evt. utdypende kommentar: 

 

Høringsspørsmål B2: 

Kan høringsinstansen slutte seg til forslaget om at valg til bispedømmeråd og 

Kirkemøtet  

a. gjennomføres som flertallsvalg med prioritert kandidatliste,  

b. med de samme opptellingsreglene som de som ble fulgt ved menighetsrådsvalget i 

2011?  

c. bør det i tillegg til a. være anledning til valg med alternative lister og 

forholdstallsvalg? 

 

a) Ja  Nei 

Evt. utdypende kommentar: 

 

b) Ja  Nei 

Evt. utdypende kommentar: 

 

c) Ja  Nei 

Evt. utdypende kommentar: 

 

 

 

 

Sted:__________________________  Dato:__________________ 

 

 

 

 

 

Underskrift:_______________________________________________________ 
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