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Kirkemøte 
 
Skien kirkelige fellesråd vedtok i sitt møte 14.06.2017 å sende følgende høringsuttalelse til forslag til 

regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet: 

 

Det vises til utkast til regler pr. 27.mars 2017 

 

1. § 1-4 og alternativ 2 § 5-3. Bispedømmerådets sammensetning 

Fellesrådet foreslår at alle de 7 leke medlemmene av bispedømmerådet velges ved flertalls- 

eller forholdstallsvalg i alle bispedømmene. Ikke slik som nå hvor det enkelte bispedømmeråd 

kan velge direkte valg eller en blanding av dirkete og indirekte valg. Fellesrådet vurderer 

direkte valg som det som best ivaretar det kirkelige demokratiet. 

 

2. Kapittel 5 Valgform 

Det redegjøres her for forskjellige ordninger med å framskaffe lister til menighetsråd og 

bispedømmeråd. Til begge rådene er det nå en ordning med at det nedsettes en valgkomite. 

Ved bispedømmerådsvalget er dette litt mer komplisert enn ved menighetsrådsvalget. Men 

etter at det er nedsatt en valgkomite utarbeider denne et forslag til liste. Ordningen er nå slik at 

etter at denne lista er presentert, kan andre grupperinger som er misfornøyd med denne lista 

komme med en eller flere alternative lister. Dersom det ikke fremmes flere lister blir det 

flertallsvalg Dersom det fremmes flere lister blir det forholdstallsvalg.Det er nå fremmet 

forskjelllige alternative forslag for å få fram en eller flere lister, uten at det først nedsettes en 

valgkomite, jf de forskjellige alternativene til § 5-2. 

 

Fellesrådet er imidlertid fornøyd med den ordningen som praktiseres nå, ved at det blir nedsatt 

en valgkomite som kommer med et forslag til liste, som da forutsettes å være bredt 

sammensatt, og at det deretter er mulig å fremme alternative forslag til lister. Dersom det ikke 

fremmes flere lister vil det bli flertallsvalg. Dersom det fremmes flere lister blir det 

forholdstallsvalg. 

 

Subsidiært vil fellesrådet gå inn for ordningen som er skissert som alternativ 3 til § 5-2. 

 

3. § 6-3 Kirkelig støtte til nomineringsgrupper 

Fellesrådet støtter ordningen med at at det først kan søkes om intensjonsstøtte til å stille liste, 

og deretter, hvis man stiller liste, om listestøtte. Dersom valgordningen blir som fellesrådet 

foreslår i pkt. 2, hvor nåværende valgordning fortsetter, bør det også være mulighet til å søke 

om intensjonsstøtte dersom det allerede i utgangspunktet er klart at en gruppering vil stille 

liste. 

 

4. § 6-4 f. og § 7-3 Supplerende nominasjon 

Fellesrådet er enig i å opprettholde muligheten for supplerende nominasjon til 

nominasjonskomiteens liste ved bispedømmerådsvalget. Det er greit å ha muligheten som en 

sikkerhetsventil. 

 

5. § 6-5 Endring på stemmesedlene 

Fellesrådet er enig i forslaget om å kunne kumulere inntil 3 kandidater, og føre opp inntil 3 

kandidater fra andre lister. Fellesrådet er også enig i at det ikke åpnes for mulighet for å stryke 

på listene. 

 



6. Pkt 2.4.2 i høringsnotatet. Sperregrense 

Fellesrådet ønsker ikke at det skal innføres en sperregrense for at personlige stemmer skal få 

betydning. En mener at dette begrenser demokratiet. 

 

7. Pkt. 2.4.3 i høringsnotatet. Forhåndskumulering 

Fellesrådet ønsker ikke at det skal innføres en ordning med mulighet for forhåndskumulering, 

slik at noen på lista i utgangspunktet gis ekstra stemmer. Dette gir for stor makt til de som 

setter opp lista. 

 

8. Pkt. 3.5.2 i høringsnotatet. Stemmegivning i alle sokn i fellesrådsområdet 

Fellesrådet ønsker ikke at det skal innføres en ordning hvor det blir mulighet for fysisk å 

kunne stemme i alle soknene i fellesrådsområdet. En vurderer at dette gir for mye 

administrasjon i forhold til gevinsten som oppnås. 

 

9. Pkt 3.2.2 i høringsnotatet. Manntallet 

Fellesrådet mener at en bør fortsette å bruke manntallet pr. dato så nært opp til valgdagen som 

mulig. En vurderer at problemet med flytting ikke er så stort at det berettiger å bruke penger 

på å lage et ekstra manntall f.eks. pr. 1.juli. Det er anslått at utgiftene til dette ville beløpe seg 

til rundt 1/2 million. Valgkortene må nødvendigvis skrives ut pr en dato på sommeren. Men 

fellesrådet mener dette ikke skaper store problemer. 
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