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HØRINGSSVAR - VALG AV MENIGHETSRÅD, BISPEDØMMERÅD OG KIRKEMØTE 
 

Ogna sokneråd har hatt høringssaken oppe til behandling og vil på bakgrunn av denne behandlingen få uttale 

følgende: 

 

Først vil vi bemerke at det er et paradoks at denne høringen ikke er sendt til og mottatt av noen av soknene 

eller fellesrådet i Hå. Det samme gjelder flere andre sokneråd. Det var ved en tilfeldighet at vi fikk kjennskap 

til denne høringssaken.  

Dette må kirkerådet få en umiddelbar orden på.  

 

2.1 Direktevalg eller kombinasjonsvalg. 

Vi ser det slik at dagens ordning med kun direktevalg ikke gir noen formelle linjer mellom de ulike 

menighetsrådene og Bispedømmeråd/ kirkemøte. Dette er en organisatorisk svakhet.  

Vi er av den oppfatning at en gjennomgående representasjon vil være med på å styrke legitimiteten og 

sammenhengen mellom de ulike valgte råd og organer. 

 

Ideelt sett bør en derfor ha et kombinasjonsvalg, der tre leke medlemmer blir valgt i direkte valg og fire leke 

medlemmer blir valgt av og blant de innvalgte medlemmene i menighetsrådene. Disse bør foreslås av en 

egen nominasjonskomite, etter at valget av menighetsråd er gjennomført. 

 

Vi mener derfor at det må innføres et kombinasjonsvalg, og at dette ikke blir valgfritt og regionalt tilpasset. 

 

2.2 Flertalls – og forholdstallsvalg 

Her ønsker vi at pkt. 2 skal gjelde. Alle lister må stilles likt og ha samme frister. 

Om det blir forskjellige frister som pkt 3 gir adgang til, så er det er fare for at nye lister kommer opp som en 

protest mot de allerede foreliggende- fordi en er misfornøyd med listene/ kandidatene.  

 

Vi støtter at det kan åpnes for suppleringsnominasjon. Men da må dette gjelde alle lister, ikke bare 

nominasjonskomiteens liste. 

 

2.3 Tilskudd 

Alle skal ha samme mulighet for informasjon. Men en må ikke skape forventninger om store støttebeløp. 

Støtten må være begrenset til en listestøtte med et maksimalt beløp på kr. 75.000 pr liste pr. bispedømme.  

 

2.4.1. Personlige stemmer og strykninger 

Ogna sokneråd går imot at det blir gitt muligheter til strykninger på listen. 
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2.4.2 Sperregrense 

Vi ønsker ingen sperregrense mot personlige stemmetall i personvalget (jfr. Pkt . 3) 

 

2.5.2 Stemmegivning 

Vi støtter ikke det fremlagte forslaget om mulighet for valg i andre sokn. 

Vi mener at det på valgdagen ikke skal være mulig å stemme i andre sokn enn der en bor. 

 

3.2.2 Manntall 

Vi støtter ikke en ny skjæringsdato for medlemsregisteret på 1. september. Vi ønsker å beholde de samme 

reglene som det offentlige valget opererer med, nemlig 30. juni i valgåret. 

 

4.2.4. Stemmesedler 

(4.2.4.1) Vår erfaring med å trykke stemmesedlene selv var bare god. Vi hadde hele tiden nok stemmesedler 

og kunne raskt trykke opp flere ved behov. 

Ved en sentral trykkeprosess får vi forholdsvis store kostnader i trykking og distribusjon av disse 

stemmesedlene, og en har heller ingen garanti for at en har nok stemmesedler………( eller altfor mange som 

da må makuleres). 

Vår anbefaling utifra et praktisk og miljømessig synspunkt er at hvert fellesråd trykker opp det antallet 

stemmesedler som en har behov for. 

 

(4.2.4.2) Dette støtter vi fullt ut.  

 

4.4 Forhåndsstemmer  

Det bør presiseres at det må være anledning til å avgi stemme på (minimum) ett kirkekontor i hver 

kommune. 

 

Utifra kostnader og budsjett må en ikke på nåværende tidspunkt arbeide med en ordning for internettvalg. 

Derfor bør heller ikke valgreglene gi noen hjemmel for at det kan åpnes for dette. 

 

7.2 Økonomiske og administrative konsekvenser 

Valget er stort og et prosjekt som krever mange ressurser lokalt. En bør derfor i større grad begrense den 

økonomiske ressursbruken både sentralt og på bispedømmenivå, slik at de enkelte valgsteder – menighetsråd 

får den nødvendige økonomien til å gjennomføre valgene på en god og respektabel måte. 

 

Når en ser på den økonomiske ressursbruken er vi svært kritisk til at kun 29 mill. kroner er brukt lokalt av en 

samlet sum på 81,5mill. kroner.   

 

Venleg helsing 

 

 

Tom Magne Ueland 

Sekretær 
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