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MR 19/17 HØRINGSUTTALELSE IFM KIRKELIG VALGORDNING 
 
VEDTAK 
 
Del 1 
Hånes menighetsråd støtter at reglene for valg av menighetsråd og regler for valg av bispedømmeråd 
/ Kirkemøte samles i ett sett regler. Tilpasning til valglovens regler bør skje der det hensiktsmessig ut 
fra kirkelige interesser. 
 
Del 2 
Når det gjelder valg av leke medlemmer til bispedømmeråd mener vi prinsipielt at valgreglene / 
modellene bør være de samme for alle bispedømmene.  
Alle medlemmene av bispedømmerådet bør velges etter modell 2 - direkte valg på alle leke 
medlemmer.  
Når det gjelder flertalls- og forholdstallsvalg støtter vi alternativ 2 om at nominasjonskomiteens liste 
og evt. andre lister må fremmes med samtidige frister. 
Tilskuddsordninger må være enkle å administrere. Det bør også være mulig for menighetsråd / 
fellesråd å søke om økomomisk støtte til valget støtte slik at man f.eks. kan sende ut valgkort til 
menighetsrådsvalget. 
Personvalgregler. Vi støtter forslaget om å videreføre reglene om inntil tre tilleggsstemmer og at det 
ikke er adgang til å stryke kandidater. Ordningen hvor det ikke settes sperregrense for personlig 
stemmetall bør videreføres. Det samme gjelder adgangen til at stemmegivning på valgdagen 
begrenses til eget sokn. 
 
Del 3 
Vi støtter forslaget om at det kirkelige manntallet kan oppdateres frem til 1. september i valgåret. 
 
Del 4 
Av pkt. 4.3.5 fremgår det at velgere ved flertallsvalg i et menighetsrådsvalg også kan gi en 
personstemme til inntil tre andre valgbare personer som er bosatt i soknet. Vi stiller spørsmål om 
disse personene kan reservere seg mot å motta en representantplass / varamannsplass etter valget 
da de ikke er forespurt på forhånd slik kandidater som foreslås av nominasjonskomiteen blir. Var en 
aktuell problemstilling ved forrige valg da vi ikke hadde et tilstrekkelig antall kandidater på 
nominasjonskomiteens liste. Bør kommenteres i veiledningen. 
 
Del 5-7 
Ingen kommentarer. 
 
 
 
 
Tone Schalla  
Daglig leder Hånes, mai 2017 
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