
Fra Moen/Ål menighetsråd 

Høringsuttalelse til  

«Forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og 

Kirkemøtet» 

 Generelt: 

Vi mener at det er viktig å ivareta velgerne ved at den kirkelige valgordning er mest mulig kjent fra 

alminnelige valg. Vi mener at en bør være forsiktig med endringer med mindre de er helt 

nødvendige. Folk setter pris på det gjenkjennelige, og mange opplever at det har vært mye nytt. 

Vi tror at møtet med det kjente vil styrke valgdeltakelsen.  

Dessuten: Vi mener også at de strenge krav som stilles ved alminnelige valg (legitimasjonskrav, 

hemmelig valg osv) bør gjelde for kirkevalg, kanskje endatil innskjerpes. 

 Til 2.1 Direkte valg? 

Vi mener at alle leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet bør velges direkte av 

kirkemedlemmene i bispedømmet.  Altså går vi for direkte valg på alle de 7 leke medlemmene til 

bispedømmerådet (jfr det som har vært praksis i Hamar bispedømme). 

Dette sikrer lik ordning for hele landet.   

 Til 2.2  Nominasjonskomite / andre lister? 

Ordningen med en nominasjonskomite mener vi er god, og må beholdes. Lista bør ivareta et 

mangfold av synspunkter, geografi, kjønn og alder, -for på den måten å hindre behov for alternative 

lister, noe som lett fører til uheldig splid. 

Men det bør likevel  opprettholdes  mulighet for å stille egen liste dersom grupper ikke oppfatter seg 

tilstrekkelig representert på nominasjonskomiteens liste.  Da bør velgerne  først kunne se 

nominasjonskomiteens liste. Altså betyr det ulike frister,- og en videreføring av dagens ordning. 

 Til 2.4 Personvalgregler 

Vi mener en bør ha de samme regler ved  bispedømmerådsvalg  som ved fylkestingsvalg. Altså ikke 

adgang til å stryke kandidater. Vi synes også det er fornuftig med en videreføring av en begrensning i 

antallet mulige tilleggsstemmer (inntil tre). 

Vi synes også det er fornuftig å bruke samme sperregrense som ved fylkestingsvalg, altså 

sperregrense med krav om 8 prosents personlig stemmetall. 

Vi er åpne for stemmetillegg, men 25% til de øverste kandidatene mener vi er for høyt . Spørsmålet 

er hvor stor makt velgerne skal ha, og hvor stor makt nominasjonskomiteen skal ha. 

Vi mener også det er viktig å få en god presentasjon av kandidatene, f.eks ved 10 standardspørsmål 

til alle. 



 Til 2.5 Valgkretser 

Stemmegivning bør fortsatt begrenses til eget sokn.  Det er godt nok, i og med at en kan 

forhåndsstemme før 1.sept i bostedssoknet selv om en oppholder seg et annet sted. 

 Vi ser også at det blir krevende å greie å administrere en åpning for stemming i andre kretser. 

 Til 3 Skjæringsdato 

Skjæringsdato (dato for hvor man står manntallsført) bør være den samme for kirkevalg  som for 

alminnelige valg, altså 30.juni. 

Forslaget om at frist for å være registrert som medlem settes til 1.september i valgåret, støttes. 

 Til 4 Supplerende nominasjon 

Vi støtter videreføring av muligheten for at grupper som opplever at de ikke er representert på 

nominasjonskomiteens liste,  kan fremme kandidater gjennom supplerende nominasjon, både ved 

menighetsrådsvalg og bispedømmerådsvalg. 
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For Moen/Ål menighetsråd,  

Anne-Berit Holden 

leder 


