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Høring – forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og 

Kirkemøtet. 
 

Vestvågøy kirkelige fellesråd har hatt møte i dag 15.06.17. Siden det ikke var mulighet til å få 

behandlet dette før, håper vi at denne høringen tas med videre, selv om det er en dag etter fristen. 

 

Vestvågøy kirkelige fellesråds vedtok i møte den 15.06.17, sak 12/17: 

 

«Vestvågøy kirkelige fellesråd vedtar følgende: 

 Det bør ved arbeid til/etter nytt lovverk om Den norske kirke/livssynssamfunn gjøres en 

streng prioritering av nivå og ledelsesstruktur i Den norske kirke. Prioriteringen må 

vektlegge tilstedeværelsen av en aktiv og lokal kirke. 

 

 Det bør ved arbeid til/etter nytt lovverk om Den norske kirke/livssynsamfunn vurderes om 

ordningen med egne representanter for ansatte i folkevalgte organ skal fortsette. 

 

 15 åringer som har stemmerett bør også være valgbare. Det er viktig å rekruttere inn tidlig 

i områder der ungdom reiser bort for utdanning. 

 

 Det bør velges ordning 3 for arbeidet med lister til bispedømmerådsvalg. Å legge til rette 

for at flest mulig kan stemme etter sin overbevisning, er grunnleggende uansett ordning. 

 

 Kirkelovens § 23 om sammen bispedømmerådets sammensetning og valg, følges inn til 

videre. 

 

 Det bør etableres en økonomisk tilskuddsordning for nominasjonsarbeidet, og alternativ 2 

støttes.  

 

 Ved få lister er det viktig med lav sperregrense, slik at en kan oppleve å få reel innflytelse. 

Dersom det skal vurderes sperregrense, må også lavere enn 5% vurderes, muligens 3% . 

 

 Kirkelig fellesråd bør få mulighet til å beslutte om stemmer kan mottas fra alle sokn i alle 

stemmelokaler på valgdagen. De lokale variasjonene er store, og kirkelige fellesråd kan 

vurdere egnethet og merkostnad. 
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 For å gi studenter og elever som følger opplæring utenom egen hjemkommune en enklere 

mulighet til å avgi stemme, bør forhåndsstemmegivninga starte 01.08.  Å avgi 

fremmedstemmer andre steder, krever mye innsats for å finne fram til stemmelokale og 

ulike lister.  

 

 Medlemsregisteret må tilrettelegges for postadresser, helst både gjennom folkeregisteret 

og en lokal registering slik at valgkort når fram til medlemmene.» 
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