
HØRINGSUTTALELSE VEDR. NYE REGLER FOR VALG AV MENIGHETSRÅD, BISPEDØMMERÅD OG 

KIRKEMØTET. 

FRA RANDESUND MENIGHETSRÅD, KRISTIANSAND 

Randesund menighetsråd har i møte 19.4.17 drøftet de nye forslagene og har kommentarer til de 

fleste av dem. Begrunnelsen for våre vedtak følger stort sett de argumenter som er angitt i 

høringsnotatet. 

 

Del 2. Overordnede problemstillinger 

2.1.  Direkte valg eller kombinasjonsvalg av direkte og indirekte valgomgang ved valg av leke 

medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet 

Randesund menighetsråd mener at videreføring av dagens ordning bør fortsette. 

Dette begrunnes med at det vil føre til en klarere sammenheng mellom de ulike rådene.  

 

2.2 Flertalls- og forholdstallsvalg 

Menighetsrådet mener at forslag nr. 3 bør innføres. Dette innebærer at det bør bli muligheter til å 

fremme kandidater gjennom supplerende nominasjon 

 

2.3. Tilskuddsordning for finansiering av nomineringsgrupper m.m. 

Menighetsrådet går inn for alternativ 2: Tilskuddsordning hvor nomineringsgrupper og andre aktører 

kan søke Kirkerådet eller valgrådet om midler til informasjonstiltak i forbindelse med valget. 

 

2.4. Personvalgregler 

Randesund menighetsråd mener at det ikke bør åpnes for strykninger av personer på listene. 

Det bør ikke være noen sperregrense. 

Ordning med stemmetillegg bør ikke innføres. Valgkomiteens innflytelse vil ellers bli for stor.  

 

2.5. Stemmegivning begrenset til eget sokn på valgdagen 

Menighetsrådet går ikke inn for muligheten til å avgi stemme andre steder enn eget sokn. Dette vil 

bli for komplisert. 

Del 3. Stemmerett, valgbarhet, valgorganer m.m 

3.2.2. Manntall 

Menighetsrådet går inn for skjæringsdato 30.juni i valgåret. Frist for å bli registrert som medlem bør 

være 1.september. 

 



4. Valg av medlemmer til menighetsråd og valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet 

4.2.1. Registrering av nomineringsgrupper 

 Menighetsrådet er enige i de nye forslagene til godkjenning av nomineringsgrupper, og bruk av 

navnet «Felleslisten» for nominasjonskomiteens forslag ved valg av bispedømmeråd. 

4.2.2.1. Antall kandidater på listeforslaget 

Menighetsrådet mener at nåværende ordning for antall kandidater på listeforslag videreføres. 

4.2.2.2. Underskrifter 

Nåværende ordning med krav til underskrifter til listeforslag bør ikke endres. 

4.2.4. Stemmesedler. 

4.2.4.1. Trykking av stemmesedler. 

Vi mener at ordningen som var gjeldende i 2011 bør gjeninnføres. 

4.2.4.2. Forandringer på stemmeseddel. 

Menighetsrådet mener man bør fortsette ordningen med å kunne gi maks. 3 kandidater 

tilleggsstemmer.  

Vi støtter også forslaget om å fortsette ordningen med å kunne gi listestemmer. 

4.3.5. Stemmesedler. Velgernes adgang til å endre på stemmesedler. 

Menighetsrådet støtter at dagens ordning videreføres. 

 

4.4. Forhåndsstemmegivningen 

Menighetsrådet støtter at dagens ordning videreføres. 

 

4.5 Tidspunkt og sted for valg. Stemmegivningen på valgtinget. 

Vi støtter forslaget om å stramme inn på kravet om hemmelig valg. 

 

7.Konsekvenser for kjønn og likestilling. 

Vi støtter videreføring av prinsippene for dagens ordning.  

 

Kristiansand, 16.5.17 

Jan Georg Ribe 

Leder, Randesund menighetsråd 

 

 



 

 

 


