
 

DEN NORSKE KIRKE 
Hamar bispedømmeråd  

 
 

Postadresse: E-post: hamar.bdr@kirken.no Telefon: +47 62550350 Saksbehandler 
Postboks 172 Web: www.kirken.no/hamar Telefaks:    Jon Arne Johansen Harby 
2302 HAMAR Org.nr.:818 066 872  +47 62550350 
 

  
 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk 
kirkeråd 
Postboks 799 Sentrum 
 
0106 OSLO 
   
 
   

 

 
   

 
Dato: 24.11.2020 Vår ref: 20/04129-3 JAJ Deres ref:    

 
 

Svar på høring om kirkevalg - overordnede problemstillinger 

Det vises til utsendt brev og høringsnotat om kirkevalg – overordnede problemstillinger. 
 
Hamar bispedømmeråd hadde saken til behandling i sitt møte 21.10.2020 – saksnr 54/20.  
 
Bispedømmerådet avgir med dette følgende høringssvar: 
 
Problemstilling 1 - Modell for listevalg ved valg av leke til bispedømmeråd og 
Kirkemøtet 
 
Høringssvar: 
 
Hamar bispedømmeråd er delt i synet på dette spørsmålet. I avstemmingen i rådet var det 
stemmelikhet mellom de to alternativ a) og b). 
 

Problemstilling 2 – Supplerende nominasjon av lister og kandidater ved valg til 
menighetsråd 

Høringssvar: 

Enstemmighet om å støtte alternativ 2: Åpne for supplerende nominasjon uansett hvor 
mange kandidater det er på Nominasjonskomiteens liste. 

Problemstilling 3 – kommunikasjon / informasjon knyttet til lister og kandidater ved 
valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet 

Høringssvar: 

Enstemmighet om å støtte alternativ 2: Valgrådet utarbeider en presentasjon som inneholder 
informasjon om lister og kandidater. Hver liste får anledning til å skrive en kort tekst om 
listen som blir brukt i presentasjonen. Hver enkelt kandidat får mulighet til å skrive en kort 
tekst som svar på spørsmålet «Hva vil du jobbe for hvis du blir valgt?» 
 
Problemstilling 4 – tid og sted for valg 



   

  2 av 2 
   
 

 

Kirkeloven § 4 fastsatte at «kirkelige valg holdes samtidig med, og i lokaler i umiddelbar 
nærhet av, valg til Stortinget eller fylkesting og kommunestyrer». Bør denne bestemmelsen 
videreføres? 
 
Høringssvar: 
 
Enstemmighet om å støtte alternativ a: Ja, dette bør fastsettes i kirkeordningen 
 
 
Problemstilling 5 – Personvalgregler 
 
Høringssvar: 
 
a) Enstemmighet om å støtte 1) Enig i at sperregrense og stemmetillegg ved valg av 

menighetsråd videreføres 

b) Enstemmighet om å støtte 1) Enig i fortsatt sperregrense for nominasjonskomiteens liste 

og stemmetillegg på lister fra nomineringsgrupper. 

 
Problemstilling 6 – forhåndsstemming 
 
Høringssvar: 
 
Noe delt syn i bispedømmerådet. Et mindretall støtter alternativ 4 alene. Flertallet ønsker en 
kombinasjon av alternativt 2 og 4. Bispedømmerådet utfordrer teksten i alternativ 4 med 
«minst ett arrangement rettet mot unge». Det er ikke naturlig å legge dette inn som et krav. 
Det er usikkerhet knyttet til hvem som skal ha ansvaret for et slikt arrangement, og hva slags 
innretning dette får.   
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Freddy Knutsen e.f.  
stiftsdirektør Jon Arne Johansen Harby 
 seniorrådgiver 
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