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Til Kirkerådet

Haugerud, 14.juni 2017

Høringssvar – forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet

Østre Aker og Haugerud takker for høringsnotatet. Notatet var svært omfattende og detaljert og vi
har derfor valgt i hovedsak å kommentere på et overordnet nivå, samt noen konkrete
problemstillinger reist i høringsnotatet.

Vi synes det er positivt med samordning av regelsettene for valg av bispedømmeråd og Kirkemøte til
ett sett regler, samt at det i høringsnotatet som et utgangspunkt foreslås å legge kirkevalgreglene så
tett opp til valglovens bestemmelser om valg til kommunestyre, fylkesting og Stortinget som mulig. Vi
anser dette som positivt, da disse vil være kjent for velgerne. Vi støtter også høringsnotatets forslag
om å ta inn bestemmelser og samle bestemmelser i felles kapittel.

Vår anbefaling til de konkrete problemstillingene i høringsnotatet:

1. Direktevalg eller kombinasjonsvalg av direkte og ind irekte valgomgang ved valg av leke
medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet: Vi ønsker kombinasjonsvalg på alle leke
medlemmer, da dette vil gi en lik ordning i alle bispedømmer.

2. Flertalls - eller forholdstallsvalg: Vi ønsker samtidige frister for nominasj onskomiteens liste og
andre lister.

3. Tilskuddsordning for finansiering av nomineringsgrupper m.m.: Vi støtter forslaget om at
støtteordningen bygges opp slik at alle som er berettiget til å motta midlene får et
støttebeløp på samme nivå og at dette tas fra det særskilte tilskuddet til de kirkelige valg. Vi
ønsker ikke at det skal innføres en tilskuddsordning for støtte til nomineringsgrupper, da
dette vil medføre en ytterligere byråkratisering.

4. Personvalgregler: Vi ber Kirkerådet gjeninnføre strykninger.
5. Stemmegivning begrenset til eget sokn på valgdagen: Stemmegivning begrenset til eget sokn

på valgdagen anbefales. Hvis det gis adgang til å avgi stemme i alle soknene i for eksempel
Oslo, vil det bli en svært krevende prosess, da menighetene verken har man nskap eller
ressurser til å håndtere dette.

6. Stemmesedler: Vi anser det som positivt når det gjelder trykking at man går tilbake til
ordningen som var gjeldende i 2011.

7. Kjønn og likestilling: Vi anser det som positivt at dagens prinsipper videreføres.

På vegne av Østre Aker og Haugerud menighetsråd,

Sara Pihl Thiam
Daglig leder
(sign)
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