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Høringsuttalelse - forslag til nye regler for valg av 

menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet 

 

Sandefjord kirkelige fellesråd gir følgende høringsuttalelse.  Uttalelsen tar 
utgangspunkt i oversendt dokument Høringsnotat - forslag til nye regler for valg av 
menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet – kortversjon. 

Kommentarene refererer til høringsnotates kapittelinndeling. 

 

2.1 Direktevalg eller kombinasjonsvalg av direkte og indirekte valgomgang 
ved valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet 

Sandefjord kirkelige fellesråd anbefaler at alternativ 2 tas i bruk fordi alternativet vil 

være nærmest valgordningen for kommune, fylke og storting. 

Det vil gi velgerne mulighet til å skille mellom lokale, regionale og nasjonale saker 

når de avgir sine stemmer.  

Sandefjord kirkelige fellesråd støtter Kirkerådets forslag om å legge valgreglene så 
tett opp til valglovens bestemmelser om valg til kommunestyre, fylkesting og 

Stortinget som mulig. 

 

2.2 Flertalls- og forholdstallsvalg 

Sandefjord kirkelige fellesråd anbefaler å videreføre dagens ordning (alternativ 1). 
Det vil sikre en bredt sammensatt liste fra nominasjonskomitéen og samtidig gi 

muligheter til å mobilisere for grupper som ønsker det.  

 

2.3 Tilskuddsordning for finansiering av nomineringsgrupper m.m. 

Sandefjord kirkelige fellesråd anbefaler at alternativ 1 tas i bruk. 

 

2.4.1  Personstemmer og strykninger 

Sandefjord kirkelige fellesråd støtter Kirkerådets forslag om å ikke gi adgang til 

strykninger på valglistene. 

 

 



 

2.4.2  Personvalgregler internt på listene 

Sandefjord kirkelige fellesråd anbefaler at alternativ 3 (Ingen sperregrense) tas i 
bruk. Det gir velgerne stor innflytelse på hvilke kandidater som velges inn.   

 

2.4.3  Stemmetillegg 

Sandefjord kirkelige fellesråd slutter seg til vurderingen og anbefaler at det ikke 
innføres en ordning med stemmetillegg ved de kirkelige valgene. 

 

2.5.2 Stemmegivning begrenset til eget sokn på valgdagen 

Sandefjord kirkelige fellesråd slutter seg til vurderingen og anbefaler at det ikke 

pålegges alle fellesrådsområder å ha en ordning med stemmegivning utenfor eget 
sokn. Fellesrådsområder som ønsker ordningen, bør gis mulighet til det. Valgene kan 
skje på samme sted som kommune/stortingsvalg og det kan styrke valgdeltakelsen. 

 

7.1 Økonomiske og administrative konsekvenser 

Sandefjord kirkelige fellesråd forventer at tilskuddet opprettesholdes på minst samme 
nivå som ved kirkevalget i 2015.   
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