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EIDANGER MENIGHETSRÅD 

 
Del 1. Bakgrunn og generelt 
Det vises til mottatt forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd 
og Kirkemøtet. 
 
Generelt slutter vi oss til forslaget om felles regelsett for valg av menighetsråd, 
bispedømmeråd og Kirkemøtet. Vi er også enige i at kirkevalgsreglene som et 
utgangspunkt legges tett opp til valglovens bestemmelser om valg til kommunestyre, 
fylkesting og Stortinget.  
 
Del 2. Overordnede problemstillinger 
 
2.1 Direkte valg eller kombinasjonsvalg av direkte og indirekte valgomgang ved valg 
av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet 
Vi støtter alternativ 3, kombinasjonsvalg i alle bispedømmer. 
 
2.2 Flertalls- og forholdstallsvalg 
Vi anbefaler at man høster mer erfaring før man gjør omfattende endringer. En 
ordning med samtidige frister for valgkomiteens liste og andre lister foretrekkes slik 
at listene har likere betingelser. Som påpekt i mottatt notat ligner ordningen den 
som gjeldt i 2015. Vi anbefaler derfor alternativ 2). 
 
2.3 Tilskuddsordning for finansiering av nomineringsgrupper m.m. 
Generelt mener vi at kirken må være forsiktige med å pådra seg en kostbar og 
arbeidskrevende (inkl kontroll) støtteordning i en tid hvor innstramminger er 
nødvendig. 
Vi anbefaler derfor kun en flat sum i listestøtte når noen fremmer en kandidatliste. 
 
2.4 Personvalgregler  
2.4.1 Personstemmer og strykninger 
Vi ønsker regler som er mest mulig like de som gjelder ved kommunevalg, 
2.4.2 Personvalgregler internt på listene 
Vi anbefaler at man høster mer erfaring før man eventuelt gjør endringer. Vi støtter 
derfor alternativ 3). 
2.4.3 Stemmetillegg 
Også her mener vi at man bør få mer erfaring før man eventuelt gjør endringer. Vi 
mener derfor at nominasjonskomiteen fortsatt ikke skal kunne gi enkelte kandidater 
tilleggsstemmer. 
 
2.5 Valgkretser og stemmekretser 
Vi anbefaler at man beholder de regler som nå gjelder vedrørende valgkretser og 
stemmegivning begrenset til eget sogn på valgdagen. 
Del 3: Innledning til reglene, stemmerett, valgbarhet, valgorganer m.m. 
 



3.1 Reglenes formål, virkeområde og organenes sammensetning 
Vi slutter oss til Kirkerådets sine forslag. 
 
3.2-3.4 Stemmerett og manntall, valgbarhet og valgorganene. 
Vi er enige i de foreslåtte endringene. 
 
Del 4: Valg av medlemmer til menighetsråd og valg av leke medlemmer til 
bispedømmeråd og Kirkemøtet 
 
En del av forslagene under denne delen bidrar til harmonisering med valgloven, noe 
vi støtter. Vi har heller ikke innvendinger til øvrige forslag under denne delen. 
 
Del 6: Felles bestemmelser 
 
Forslagene under dette punkt har sin basis i valglovens regler. Vi slutter oss til 
forslagene. 
 
Del 7: Konsekvenser 
 
God balanse mellom kjønn på kandidatlister er viktig. For øvrig har vi ikke 
ytterligere merknader. 


