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Forslag til vedtak: 

1. Det utarbeidede forslaget vedtas. 

2. Det utarbeidede forslaget vedtas med følgende endringer… 

 

Saken gjelder: 

Menighetsrådet har vedtatt å uttale seg i høring- forslag til nye regler for valg av menighetsråd, 

bispedømmeråd og kirkemøtet. 

Rådsmedlem Hugne Sjo har utarbeidet forslag som legges frem for AU og videre for rådet, til 

gjennomgang og drøfting. 

 

 

 

 

Sakens behandling: Sak nr.: Møtedato: 

Menighetsråd 36/17 18.05.17 

 

 

 

 

Vedtak: 

2. Det utarbeidede forslaget vedtas med følgende endringer:  

Punkt 2.4 tas bort: 

2.4. Personvalgregler. 

 Til AU og rådet: 

Når noen velger personer som ikke står på liste; Skal det være en sperregrense i 

% av velgere eller skal det ikke være noen sperregrense?  8%, 5% eller ingen? 

          Skal personer som står øverst på en liste gis et stemmetillegg i forkant? 
 

 

 

Solveig Myklatun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøte. 
 

Hillevåg menighetsråd er blitt forelagt ovennevnte sak og vil uttale: 

Til Del 1. Bakgrunn 

 Uansett bakgrunn og erfaring ved tidligere valg, må dette gjøres 

a)   - minst mulig byråkratisk og så forståelig som mulig. 

b)  - mest mulig likt valg til kommunestyre og fylkesting. 

c)  - ikke stride mot det kirkelige lov-verk som allerede er vedtatt. 

d) – mer praktisk ved å sammenslå de to regelsettene om valg av menighetsråd og valg av 

BDR/KM. 

Til Del 2. Overordnede problemstillinger 

2.1. Direkte eller indirekte valgordning- 

Hillevåg menighetsråd vil hevde at direkte valg av leke medlemmer til Bispedømmerådet vil være 

det beste og at disse medlemmene utgjør den leke delen av Kirkemøtet. 

     2.2.Flertall eller forholdstallsvalg. 

      Det vil etter rådets mening være best ut i fra det ovenstående                                                                              

at en går inn for en videreføring av dagens ordning. 

    

 

      2.3.  Tilskuddsordninger for finansiering av nomineringsgrupper m.m. 

Rådet har ingen sterke meninger om denne sak, men skal det utvikles, må det gjøres rettferdig og 

med noen lunde fornuftig skjønn og «bakkekontakt».   

 

Til    Del 3.  Innledning til reglene, stemmerett, valgbarhet, valgorganer m.m. 

Stort sett må dagens ordninger kunne opprettholdes. 

Et særskilt manntall for prester og leke tilsatte kan være på sin plass, administrert av bispedømmerådet 

og fellesrådet.  

 

Vedrørende del 4, del 5, del 6 og del 7 i forslaget har ikke Hillevåg menighetsråd noen ytterligere 

kommentar eller forslag. 

Likevel vil vi presisere at ved sammenslåing av sokn er det enda viktigere at valgstyret 

(menighetsrådet) gjør en skikkelig jobb når det gjelder forberedelse av valget.  Vi har erfaring 

med at en god, nyansert og ekte presentasjon og bilder av kandidatene i pressen, lokalavisen, 

plakater og oppslag i kirken, på menighetens hjemmeside og menighetsbladet gjør en forskjell.  

Altfor mange sier: «Jeg stemmer ikke på menighetsråd/bispedømmeråd fordi jeg ikke kjenner 

kandidatene!» Dette kan forhindres!! 

 

Stavanger, ultimo mai 2017   

ev. Hillevåg menighetsråd, 18. mai 2017 

 

Erlend Hovland   Sølvi Irene Vinnes 

Formann    Fung. sokneprest  
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