
Høringssvar om valg til menighetsråd og bispedømmeråd/kirkemøte 

Fra Deset menighetsråd 
 

2.1 Direktevalg eller kombinasjonsvalg av direkte og indirekte valgomgang ved valg av leke 

medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet. 

Deset menighetsråd  støtter alternativ 2; kun direkte valg i alle bispedømmer. Dette styrker 

demokratiet, og gir kirkemedlemmene sterkere innflytelse, samt mer oppmerksomhet rundt valget. I 

et demokrati er det viktig at de valgte kan stilles dirket ansvarlig overfor de de skal representere, 

medlemmene. Derfor dirkete valg.  

 

2.2 Flertalls- og forholdstallsvalg 

I et demokrati bør det være reelle valgmuligheter. Derfor bør det være en valgordning som er slik at 

det blir mer enn en liste. Da vil punkt 3, med intensjonsfrist og listefrist være det som best ivaretar 

behovet for at det bli mer enn en liste.  

 

2.3 Tilskuddsordning for finansiering av nomineringsgrupper 

Deset menighetsråd  støtter  ordning 1 med en tilskuddsordning som er lik for alle grupperinger. 

 

2.4 Personvalgregler 

Kirkerådet foreslår å videreføre en begrensning i antall mulige tilleggsstemmer, samt å videreføre 

ordningen med at man ikke kan stryke kandidater. 

Kirkerådet foreslår også en sperregrense med krav om 5 eller 8% personlig stemmetall for at de skal 

kåres før rekkefølgen på listen. I dag finnes ingen slik sperregrense. 

Kirkerådet ønsker ikke å innføre stemmetillegg av listene.  

 

Desetmenighetsråd støtter  kirkerådet i disse punktene.  

 

2.5 Valgkretser og stemmekretser 

Deset menighetsråd  mener at det kun skal være mulig å stemme i andre sokn enn der man er bosatt 

ved forhåndsstemmegiving. 

 

 

3.2 Manntall 

Kirkerådet mener det kan være hensiktsmessig å innføre ordning med skjæringsdato30.juni i 

valgåret. Det vil være der man er bosatt 30.juni som bestemmer hvor man har stemmerett. Dette 

gjør det enklere å sikre oppdaterte manntall. Kirkerådet foreslår at bispedømmerådet er ansvarlig for 

å opprette og oppdatere manntall for valg av prester og lek kirkelig tilsatte. 

 

Deset menighetsråd støtter Kirkerådet i dette. 

 

4.2 Nærmere bestemmelser om forholdstallsvalg 

Kirkerådet foreslår at navnet på nominasjonskomiteens liste alltid skal være «felleslisten».  

Kirkerådet foreslår at det skal være mulig med supplerende nominasjon, men kun til 

felleslista/nominasjonskomiteens liste.  



Det foreslås å videreføre ordningen med at velgeren kan gi inntil 3 tilleggsstemmer på lista, og føre 

opp inntil 3 navn fra andre lister (slengere). 

 

Deset menighetsråd støtter  Kirkerådet i dette. 

 

4.4 Forhåndsstemmegiving 

Deset  menighetsråd mener at forhåndsstemmegiving må kunne skje på minst ett kirkekontor i hvert 

fellesrådsområde i ordinær åpningstid. Fordi ikke alle kan oppholde seg i sitt hjemsokn på valgdagen 

er det viktig å legge godt til rette for stemmegiving. 

 

Det foreslås at valgreglene gir hjemmel for at Kirkerådet, dersom Kirkerådet finner det økonomisk 

forsvarlig, kan gi regler om internettstemmegiving i perioden for forhåndsstemmegiving. 

Deset menighetsråd mener at internettstemmegiving i perioden for forhåndsstemmegiving ikke kan 

tilrådes da dette i liten grad sikrer prinsippet om hemmelig valg. Familiemedlemmer eller i 

ungdomsgrupper kan lett legge press på hverandre. 

 

4.5 Stemmegiving på valgtinget 

Kirkerådet foreslår en ny bestemmelse som slår fast at «velgeren skal i enerom og usett brette 

sammen stemmeseddelen slik at det ikke er synlig hvilken valgliste velgeren stemmer på». 

 

Deset menighetsråd støtter kirkerådet i dette. 

 

6.1 Opptellingsprosedyrer 

I gjeldende regler er det lagt opp til at opptelling skal skje innen 10 dager fra valgdagen. 

Deset  menighetsråd mener at opptellingen skal skje lokalt i fellesrådsområdet, og resultatet 

kunngjøres umiddelbart. Det er viktig å gi svar på valget raskt mens oppmerksomheten rundt valget 

er tilstede. 10 dager er da for lang opptellingstid. 


