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

 

Raufoss menighetsråd mener det er viktig at: 

 Kirkevalgreglene legges så tett opp til valglovens bestemmelser om valg til kommunestyre, 

fylkesting og storting som mulig 

 Ved valg til Bispedømmeråd bør alle leke medlemmer velges ved direkte valg – alt 2 

 Ved valg bør alternativ to med samtidige frister gjelde, men da evt. med suppleringsmulighet 

– dette for å gjøre det mest mulig likt andre valg, men og for å stille krav til de som vil stille 

liste 

 Vanskelig å svare på hvilke økonomisk ordning som bør gjelde – viktig at det blir likt når det 

gjelder hvilke utgifter som dekkes enten det er en nominasjonskomite eller en annen gruppe. 

Det er viktig at det økonomiske skal være et insitament for økt engasjement. 

 Ved Bispedømmerådsvalg ser vi at det kan være nødvendig med sperregrense i forhold til 

personvalg- da bør denne være lik som ved fylkestingsvalg 

 Vi mener at det ikke bør gis personlig stemmetillegg på listene som tilsvarer 25 % . 

 Vi mener at det kun bør kunne stemmes i eget sokn på valgdagen 

 Vi mener at forslaget i forhold til stemmerett og manntall er greit 

 Viktig med klare regler rundt navn på listene 

 Antall kandidater – fortsetter som i dag 

 Underskrifter – fortsette som i dag 

 Endring av stemmesedler/ trykking: for å unngå forskjell på utseende bør BDR ha ansvaret for 

valglistene til BDR og menighetsrådet ha ansvar for lister til menighetsråd. Bør fortsette med 

tre tilleggsstemmer og mulighet for å skrive på inntil 3 navn både ved menighetsrådsvalg, 

BDR valg og kirkemøtet. Dette for å gi like regler uavhengig av om det er flertalls eller 

forholdstallsvalg 

 Forhåndsstemmegivning som i dag 

 Dersom det kun skal kunne stemmes i eget sokn på valgdagen, kan man ikke kreve at 

stemmer avgitt ved annet valglokale i fellesrådsområdet skal telles med – se §14 a 

 Vi ønsker samme måte å behandle BDRstemmene som i 2015.  

 

 

Men vennlig hilsen 

Raufoss menighetsråd 

 

Inger Naadland Hensvold /s.s 

 

 


