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DEN NORSKE KIRKE 
Rossabø menighet 

 
Haugesund, 14.06.17 

 
 
 
Kirkerådet 
post.kirkeradet@kirken.no 

 

HØRINGSUTTALELSE – FORSLAG TIL NYE REGLER FOR VALG AV 
MENIGHETSRÅD, BISPEDØMMERÅD OG KIRKEMØTET 
 
Til Del 1. Om grunnlaget for det kirkelige demokratiet 
Rossabø menighetsråd støtter Kirkerådet i at det som danner grunnlaget for 
kirkelig demokrati begrunnes i samvirket mellom det allmenne prestedømmet 
og den vigslede tjenesten, og ser at det legger føringer for det som skal 
«særprege sammensetningen av kirkelige styringsorganer» (kap 1.3).  
 
Rossabø menighetsråd ser at det er hensiktsmessig å legge kirkens 
valgordninger så nær den offentlige valglovens bestemmelser som mulig. Det 
er likevel viktig å ivareta det teologiske og kirkelige grunnlag for kirkelig 
demokrati, jfr. punktet ovenfor. 
 
Rossabø menighetsråd synes det er positivt at en ønsker å samordne 
reglene for de kirkelige valgordningene slik at det blir et valgreglement. 
Samtidig kan et fokus på flere lister og den enkelte kandidats syn på 
kirkepolitiske og teologiske spørsmål føre til at færre ønsker å stille til valg til 
menighetsrådet. Vår erfaring er at de færreste ønsker å bli avkrevd svar på 
stridsspørsmål offentlig, og at de av den grunn vil vegre seg for å stille til 
valg. (kap 1.4) 
 
Til del 2 Overordnete problemstillinger 
2.1 Direktevalg eller kombinasjonsvalg ved valg av leke medlemmer til 
bispedømmeråd og kirkemøte 
Rossabø menighetsråd ønsker alternativ 2: direktevalg på alle leke 
medlemmer. 
 
2.2. Flertalls- eller forholdstallsvalg 
Rossabø menighetsråd ønsker alternativ 2: Ordning med 
nominasjonskomiteens liste og andre lister, samtidige frister. Denne 
ordningen vil ivareta at det alltid utarbeides en liste, samtidig som det åpner 
for at grupperinger kan stille egne lister. 
 
2.3 Tilskuddsordning for finansiering av nominasjonsgrupper mm 
Rossabø menighetsråd går inn for alternativ 2: Tilskuddsordning for 
nomineringsgrupper og andre aktører kan søke Kirkerådet eller valgrådet om 
midler til informasjonstiltak i forbindelse med valget. Dette må gjenspeiles 
ved valg av alternativ 2 i forslag til regler for kirkevalg (§6-3). Rossabø MR er 
enig i Kirkerådets vurdering av behovet for økonomikontroll. 
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2.4 Personvalgregler 
2.4.1 Personstemmer og strykninger 
Rossabø menighetsråd er enige i at viderefører en begrensning i antall 
tilleggsstemmer til inntil tre, og at en ikke åpner for strykninger i de kirkelige 
valgene. 
 
2.4.2 Personvalgregler internt på listene 
Rossabø menighetsråd ønsker alternativ 2: Sperregrense med krav om fem 
prosents personlig stemmetall. 
 
2.4.3 Stemmetillegg 
Rossabø menighetsråd ønsker ikke at en går inn for stemmetillegg 
 
2.5 Valgkretser 
2.5.2 Stemmegivning begrenset til eget sokn på valgdagen 
Rossabø menighetsråd ønsker at det gis mulighet til å avgi stemme i alle 
sokn. 
 
Del 3 – del 7 
Rossabø menighetsråd stiller seg bak Kirkerådets forslag. 
 
 
Sak 22/17 
Vedtatt av Rossabø menighetsråd 
12.juni 2017 
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