
Sak KR 27/00: Revisjon av regler
for valg av bispedømmeråd

Saksdokumenter: - Saksutredning - Oppsummering av høringsuttalelsene med
Kirkerådets merknader og anbefalinger i regler for valg av bispedømmeråd -
Erfaringer med og evaluering av regler for valg av bispedømmeråd.
Kirkerådets høringsnotat av 19. juni 1998 til høringsinstansene. -
Høringsuttalelsene (Bare til Kirkemøtekomiteen)
FORSLAG TIL VEDTAK:

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å fatte følgende vedtak:

Kirkemøtet vedtar følgende endringer i regler for valg av bispedømmeråd
fastsatt av Kirkemøtet 1996:

§ 2-1 får følgende ny tilføyelse etter annen punktum: ”Det velges et medlem
og et varamedlem.” Tilsvarende setning tas inn i §§ 3-1 og 4-1 etter første
punktum.

§ 2-1 får følgende tilføyelse etter (ny) fjerde punktum: ”Dersom
nominasjonskomiteen ikke får representasjon av begge kjønn, anses det
varamedlem (evt. den person) av det motsatte kjønn som har fått flest
prosentvise stemmer i et prosti, som valgt”.

§ 2-2 får følgende tilføyelse i første punktum: ”Bispedømmerådet skal i god
tid, senest 1. desember, før bispedømmerådsvalget holdes, sende en
oppfordring…” Tilsvarende tilføyelse tas inn i §§ 3-2 og 4-2 i første punktum.

§ 2-2 får følgende ny tilføyelse etter annen punktum: ”De som foreslås skal så
vidt mulig forespørres om de er villige til å la seg nominere”. Tilsvarende
tilføyelse tas inn i §§ 3-2 og 4-2 etter første punktum.

§ 2-2 får følgende ny tilføyelse som tas inn før siste punktum: ”Oslo
bispedømmeråd skal sende en oppfordring til samtlige menighetsråd i
Døvekirken om å fremme forslag på fire leke medlemmer.”

§ 2-3 tredje ledd får følgende tilføyelse: ”Medlemmer av
nominasjonskomiteen og elektorer kan settes opp på kandidatlisten”.

§ 2-3 sjette ledd får følgende tilføyelse i første punktum:
”Nominasjonskomiteen utarbeider i forståelse med valgrådet, en egen oversikt
over kandidatene…” Tilsvarende bestemmelse tas inn i §§ 3-3 og 4-3 sjette
ledd.



§ 2-3 sjette ledd får følgende tilføyelse i siste punktum: "Det forutsettes at
presentasjonen også omfatter hva kandidatene særlig vil arbeide for / ser som
viktige satsingsområder." Tilsvarende bestemmelse tas inn i sjette ledd siste
punktum i §§ 3-3 og 4-3.

§ 2-5 annet ledd, endres til: ”Som stemmeseddel skal nyttes den tilsendte
stemmeseddel” Tilsvarende endring gjøres i §§ 3-5 og 4-5 første punktum.

§ 2-5 får følgende nytt punktum etter sjette punktum: ”I slike tilfeller
innkalles et lekt varamedlem”.

§ 3-6 får følgende tilføyelse, nytt annet og tredje punktum: ”Stemmesedler fra
flere prester i en menighet kan legges sammen i tilsendte konvolutt. Det skal i
følgeskrivet fremgå hvem som har stemt”.

§ 4-6 får følgende tilføyelse, nytt annet og tredje punktum: ”Stemmesedler fra
leke kirkelig tilsatte i en menighet kan legges sammen i tilsendte konvolutt.
Det skal i følgeskrivet fremgå hvem som har stemt”.

§ 5-1 får følgende tilføyelse etter første punktum: ”Dette gjelder
institusjonsprester, sykehusprester, studentprester, feltprester, døveprester,
menighetsprester og vikarprester som er tilsatt av offentlig, kirkelig, statlig,
fylkeskommunal eller kommunal myndighet. Ordinerte prester tilsatt i
prestestilling av private organer, organisasjoner, stiftelser og lignende faller
utenfor, likeså prestevikarer

§ 5-1 får følgende tilføyelse, som inntas som nytt annet ledd: ”Ved permisjon
under 1 år vil vedkommende fortsatt være valgbar, men det vil være den som
vikarierer i stillingen som deltar i valg av nominasjonskomite, jf. § 3-1, og
som har forslags- og stemmerett, jf §§ 3-2 og 3-5, dersom vedkommende for
øvrig oppfyller kravene” Tilsvarende tilføyelse tas inn i § 5-2 som nytt tredje
ledd, med henvisning til tilsvarende paragrafer i § 4.

Ny § 8. Bestemmelsen skal lyde: ”Nødvendige utgifter i forbindelse med
valget, dekkes av bispedømmerådet”.


