
 
Nord-Fron kirkelige fellesråd (NFKF) vedtar følgende høringssvar til høringsnotatet 

«Forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet»: 

 

 

 

1. 2.1 Vedrørende direktevalg eller kombinasjonsvalg 

NKFK ønsker å videreføre dagens ordning der hvert bispedømme bestemmer om de vil ha 

kun direktevalg eller en kombinasjon av direkte og indirekte. 

 

2. 2.2 Vedrørende Flertalls- og forholdstallsvalg 

NKFK støtter alternativ 2.: Like frister for alle lister. Det gir de ulike listene mer like 

betingelser. Uansett valgordning mener vi at det bør nedsettes en nominasjonskomité som 

legger fram en bredt sammensatt valgliste og at det alltid åpnes for supplerende 

nominasjon for nominasjonskomitéens liste uansett forekomst av andre lister. 

 

3. 2.3 Vedrørende tilskuddsordning til nomineringsgrupper 

NFKF støtter ordning 1: en tilskuddsordning som er lik for alle grupperinger. Vi vil advare 

mot å legge til rette for ordninger og praksis som direkte eller indirekte åpner for virksomhet 

i kirken som ligner på partipolitikk. Følgelig er vi motstander av å etablere tilskuddsordning 

til nomineringsgrupper, mv. Likevel er det viktig at tilskudd til lokal tilrettelegging og til 

trykking og utsending av valgkort opprettholdes. Med den økonomiske situasjonen som er i 

kirken, samt at midlene til en eventuell nominasjonstilskuddsordning vil måtte tas fra det 

særskilte tilskuddet til de kirkelige valg, mener vi at lite taler for å etablere en ordning med 

tilskudd til nomineringsgrupper.  

 

4. 2.5.2 Kirkerådet bør ikke pålegge alle fellesrådsområder en ordning hvor det blir 

adgang til å avgi stemme i alle soknene innenfor fellesområdet (kommunen) på valgdagen. 

Dette vil kunne være svært ressurskrevende i noen fellesrådsområder. Hvert enkelt 

fellesrådsområde bør evt. kunne avgjøre dette selv. 

 

5. 3.2.2 Det støttes å innføre 30. juni i valgåret som skjæringsdato også for kirkevalgene. 

 

6. 4.2.3 Vi støtter forslaget vedrørende supplerende nominasjon på 

nominasjonskomiteens valgliste også i tilfeller hvor det stilles flere lister til valg av 

bispedømmeråd og Kirkemøtet. 

 

7. 4.2.4.1Vi støtter forslaget om at bispedømmerådet har ansvar for trykking og 

utsendelse av stemmesedler ved valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet.  

 

8. 4.2.4.2 Vi støtter forslaget om å videreføre ordningen hvor velgeren ved valg til 

menighetsråd kan gi inntil tre kandidater på stemmeseddelen én tilleggsstemme. Videre 

støtter vi at velgeren ved valg til bispedømmerådet og Kirkemøtet kan gi inntil tre 

kandidater på stemmeseddelen én tilleggsstemme, og føre på inntil tre navn fra andre 

lister.  

 

 



 

 

 


