
Til Kirkerådet 

Høringsuttalelse fra Grønnåsen  menighetsråd på forslag til nye regler 
for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet 
  
Del 1  
Grønnåsen menighetsråd(GM) ser at Kirkerådet legger til grunn at kirkevalget «skal skje samtidig 
med, og i umiddelbar nærhet til, valg til kommunestyre og fylkesting, jf kirkeloven §4.». Grønnåsen 
menighetsråd vil oppfordre Kirkemøtet til  å vurdere på nytt en slik forutsetning, da dette er en svært 
ressurskrevende måte å gjennomføre kirkevalg på, dersom man skal tilfredsstille samme krav til 
hemmelige valg og bemanning av valglokaler som ved kommune- og fylkestingvalg.  
Grønnåsen menighetsråd(GM) støtter Kirkerådets(KR) forslag om å slå de to gjeldende regelsettene 
sammen til ett regelsett. 
  
Del 2   
GM støtter punkt 2.1. 2)- og ønsker direkte valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og 
Kirkemøtet. 
2.2. 2) GM støtter  Ordningen med samtidige  frister  for de ulike listene ved valgene. 
2.3.4. 1)  GM støtter forslaget om Intensjonsstøtte og listestøtte  når det gjelder tilskuddsordning ved 
valgene. 
2.4.1  GM synes ikke at strykninger bør gjeninnføres ved valgene. 
2.5.2  Dersom  ordningen med flere stemmelokaler og muligheten til å stemme på andre sokn 
videreføres, så mener GM at økonomiske  ressurser, samt annen infrastuktur og  opplæring styrkes 
betraktelig.  Dette  fordi det er krevende å bemanne flere stemmelokaler  med frivillige, spesielt i 
sokn med mange stemmelokaler(Grønnåsen hadde 4 stemmelokaler under siste kirkevalg). Det er  
krevende å ha tilfredsstillende stemmeforhold i flere lokaler, sikre gode avlukker  slik at valget 
virkelig blir hemmelig etc. Hvis valget skal gjennomføres med flere lokaler i soknet, krever det også 
en helt annen økonomi. 
  
Del 3  
3.2.2 GM støtter KR i ideen om egne bestemmelser for manntall ved valg av prester og andre kirkelig 
tilsatte. 
 
Del 4 
4.2.2. – antall kandidater på listeforslag og antall underskrifter på listeforslaget. GM støtter å 
opprettholde kravet om minst så mange forskjellige kandidater som det skal velges faste medlemmer 
og varamedlemmer, samt ti underskrifter på listeforslag ved valg av MR og 150 underskrifter ved valg 
av bispedømmeråd. Dog med mulighet til forenklet ordning for allerede registrerte grupper. 
4.3.2 – nominasjonskomite  GM støtter KR`s forslag om å å videreføre bestemmelsen om 
nominasjonskomite ved valg av MR og bispedømmeråd. 
4.4 forhåndsstemmegivning- den bør forenkles mest mulig-  ved å ha ett sted, som eksempel 
kirkekontoret 
4.5.2 GM støtter Kirkerådet i at det er behov for å stramme inn kravet om hemmelige valg, og at det 
stilles samme krav til legitimasjonplikt og valgagitasjon som ved valg for øvrig. 
7.2 Økonomiske og administrative konsekvenser.  
GM mener det er viktig å forenkle valgene mest mulig. Både fordi vi ikke lenger har en statskirke, 
men ikke minst fordi all forenkling gjør det hele mindre ressurskkrevende, både praktisk, 
personellmessig og ikke minst økonomisk. Se  ellers kommentaren til 2.5.2 
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