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VEDTAK:

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å fatte følgende vedtak:

Menighetsrådet er tillagt viktige oppgaver i vår kirke. Alle kirkens
medlemmer har et ansvar for sin menighet og til å være med å få valgt gode,
funksjonsdyktige og representative råd. Kirkemøtet mener det er viktig å
legge forholdene til rette for å øke valgdeltakelsen. Kirkemøtet oppfordrer alle
menighetsråd til å informere aktivt om valget og legge forholdene godt til rette
for dette, og ber Kirkerådet, bispedømmerådene og de kirkelige fellesråd bidra
til at dette kan skje.

Samtidig vil Kirkemøtet understreke at den viktigste utfordringen for kirken,
er å skape et bredt og økt engasjement for menighetens liv og arbeid.

Kirkemøtet viser til den tiltaksplan som er oversendt departementet med de
merknader Kirkerådet har kommet med, og ber om at Stortinget bevilger de
nødvendige midler til de prioriterte tiltak, slik at en sikrer en forsvarlig
informasjon om og gjennomføring av valget.

Kirkemøtet vedtar med hjemmel i lov om Den norske kirke § 6 første ledd,
følgende endringer i regler for valg av menighetsråd, fastsatt av Kirkemøtet
1996:

a) Ny § 3.2 annet ledd, som skal lyde:

Personer som midlertidig oppholder seg i et annet sokn enn der de er registret
bosatt, kan stemme ved valget i bostedssoknet ved å avgi forhåndsstemme i
det sokn de midlertidig oppholder seg i, jf. bestemmelsene i § 10.1 annet ledd.

b) § 4.1 annet punktum strykes. Nytt annet punktum skal lyde: Manntallet
skal inneholde alle stemmeberettigede medlemmer av Den norske kirke bosatt
i soknet, jf. §§ 3.1 og 3.2. 

c) § 4.2 oppheves.

d) § 5.1 nytt annet punktum, som skal lyde: 



Ettersynet reguleres på en slik måte at den enkelte person kun får kjennskap
til opplysninger angående seg selv eller en annen person som en har fått
fullmakt fra.

e) § 10.1 endres. Bestemmelsen skal lyde: 

En velger som vil være forhindret fra å møte personlig på valgtinget, kan etter
reglene i dette avsnitt avgi stemme på forhånd, hos en som er stemmemottaker.

f) Som følge av endringer i § 10.1 strykes siste del i § 10. 9 tredje ledd:

… og erklærer derved samtidig at han/hun vil være forhindret fra å møte
personlig på valgtinget.

g) § 10.1, nytt annet ledd, som skal lyde:

Personer som midlertidig oppholder seg i et annet sokn enn der de er registret
bosatt, kan stemme ved valget i bostedssoknet ved å avgi forhåndsstemme i
det sokn de midlertidig oppholder seg i, jf § 3.2 annet ledd. Velgeren må selv
sørge for i god tid på forhånd å få tilsendt godkjent stemmeseddel fra det sokn
vedkommende er bosatt. For øvrig følges prosedyren for
forhåndsstemmegivning i dette avsnitt. Omslagskonvolutten sendes imidlertid
direkte til menighetsrådets leder i det sokn vedkommende velger er bosatt, jf.
§ 10.10.

h) § 10.6 får følgende tilføyelse: Menighetsrådet skal sørge for at
stemmemottakerne er godt kjent med valgreglene og har et tilstrekkelig antall
stemmesedler…

i) Tidligere bestemmelser i reglene som er oppført uten paragraf (utgifter ved
valget) eller med romertall (punktene II og III), oppføres som nye paragrafer,
§§ 15 og 16, som skal lyde:

§ 15: Andre bestemmelser Utgifter ved menighetsrådsvalg dekkes av
kommunen i henhold til kirkeloven § 15 bokstav d.

§ 16. Ikrafttredelse og nærmere bestemmelser § 16.1 Reglene trer i kraft 1.
januar 1997. § 16.2 Kirkemøtet gir Kirkerådet fullmakt til å foreta mindre
endringer i reglene.

j) Ny bestemmelse, som tas inn som ny § 16.3, som skal lyde: Kirkerådet kan
gi nærmere bestemmelser om gjennomføring av valget og utfylling av reglene. 

k) Ny bestemmelse, som tas inn som ny § 16.4, som skal lyde:

§ 16.4 Kirkemøtet gir Kirkerådet fullmakt til å gjennomføre begrensede
forsøk med ulike valgordninger. Kirkerådet fastsetter nærmere vilkår for
gjennomføring av slike forsøk.



Kirkemøtet ber Kirke/stat-utvalget ta med i sin vurdering de anliggender som
”Ung i kirken 2000”- rapporten har fremmet. 

Kirkemøtet ber Kirkerådet undersøke nærmere med departementet om det kan
foretas endringer eller gis midlertidig dispensasjon, slik at disse endringene
mht. valgperiode og senking av stemmerettsalderen kan få gyldighet allerede
ved valget i 2001.

Kirkemøtet ber menighetsrådene legge forholdene til rette for at menighetens
unge innen de rammer som loven gir, kan involveres på en best mulig måte i
menighetsrådets arbeid.


