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Grefsen menighetsråd har behandlet saken i møte 18.05.2017 sak 48/17 
 
Møtebehandling 
Ole Herman Fisknes fremla saken for menighetsrådet. 
Det var mye tekst, men lite endringer. Menighetsrådet vedtok imidlertid å uttale seg om tre 
av endringsforslagene. Dette gjaldt: 

- § 9-2 Tid og sted for stemmegiving. 
- § 5-3 Kombinasjonsvalg med direkte og indirekte valgomgang. 
- § 5-2 Forholdstallsvalg eller flertallsvalg ved valg av bispedømmeråd. 

 
Valg av menighetsråd §9-2: 
Skal man kunne stemme hvor som helst i Oslo?  
«(2) Valgstyrene i et fellesrådsområde kan i samråd med kirkelig fellesråd gjøre avtale om at det 

blir adgang for at velgerne kan avgi stemme i alle soknene innenfor fellesrådsområdet. Velgere 

som avgir stemme i et sokn de ikke er manntallsført i, avgir stemme i stemmeseddelkonvolutt 

etter prosedyren for forhåndsstemmegivning i § 8-4.» 
 
Valg av bispedømmeråd: 
§5-3 Direktevalg eller kombinasjonsvalg. 
Bispedømmerådene bestemmer i dag om det skal være direktevalg av alle 7, eller 
direktevalg av 4 og indirektevalg av 3. 
Alternativene er: 
 1) beholde ordningen som nå 
 2) kun direktevalg 
 3) Kirkemøtet bestemmer at det skal være kombinasjonsvalg i alle BDR. (KA ønsker ikke 
denne løsningen da de mener det er mer demokratisk med direktevalg.) 
 
§5-2 Flertalls eller forholdstallsvalg: 
4 alternativer.  
1) Som nå. Nominasjonskomite + mulighet for egne lister. 
2) Nominasjonskomite + andre lister samme frist. 
3) Nomisjonskomiteliste kun hvis ingen lister.  
4) Ikke liste fra nominasjonskomite. 
 
Votering 
§9-2: 5 stemte for at Grefsen menighet skal anbefale underpunkt (2) sløyfet, 1 stemte blankt 
§ 5-3: 5 stemte for alternativ 3 og 1 stemte for alternativ 2 
§ 5-2: Alternativ 2 ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak  
Grefsen menighetsråd sender inn følgende høringsuttalelse: 
I §9-2 bør underpunkt (2) sløyfes. Grefsen menighetsråd mener at frigiving av stemmested 
vil skape unødvendig mye ekstra administrasjon av valget og tror ikke forslaget vil øke 
valgdeltagelsen vesentlig. 
 
For §5-3 mener Grefsen menighetsråd at alternativ 3 «§ 5-3. kombinasjonsvalg med direkte 
og indirekte valgomgang» er det beste alternativet. Dette fremmer demokratiet både for 
enkeltmedlemmer og for menighetsråd. 
 
For «§ 5-2. Forholdstallsvalg eller flertallsvalg ved valg av bispedømmeråd.» mener Grefsen 
menighetsråd at alternativ «2) Ordning med nominasjonskomiteens liste og andre lister – 
samtidige frister» er det beste alternativet. Det bør alltid nedsettes en nominasjonskomite 
som har ansvaret for å sette opp en bredt sammensatt liste. Hvis andre også ønsker å 
levere lister så er det en fordel at disse listene utarbeides på samme tid. 
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