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Høring om kirkevalg – overordnede problemstillinger 

  
Nord-Hålogaland bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak: 

 

2.Modell for listevalg ved valg av leke til bispedømmeråd og 
Kirkemøtet 
 
Hvilken modell ønsker du/dere? 

X Modell A: Modell med Nominasjonskomiteens liste og andre lister 
 

 Modell B: Modell med utgangspunkt i selvstendige lister, og med nominasjonskomité 
kun der selvstendige lister ikke foreligger 

 Ingen av dem 

 Ingen mening / vet ikke 

 
Har du/dere merknader til spørsmålet om modellvalg? 
 
Det vil være for tidlig allerede for nest valgperiode å avvikle nominasjonskomiteens 
listealternativ. Et fremtidig listevalg uten nominasjonskomiteens liste vil kunne være mulig 
men det vil være behov for å få opp flere alternative lister før en er på et forsvarlig 
demokratisk nivå. Dette vil kreve lenger tid enn frem til neste valgperiode. 
 
 
 
 

3. Mulighet for å supplere lister og kandidater ved valg til 
menighetsråd 
Hvilket alternativ ønsker du/dere? 

 Alternativ 1: Fortsette dagens ordning, med supplerende nominasjon bare ved for få 
kandidater. 

X Alternativ 2: Åpne for supplerende nominasjon uansett hvor mange kandidater det er 
på Nominasjonskomiteens liste. 

 Alternativ 3: Åpne for en utsatt frist for innlevering av lister fra andre grupper. 
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 Alternativ 4: Åpne for både supplerende nominasjon uansett og en utsatt frist for 
innlevering av lister fra andre grupper. 

 Vet ikke / Ingen mening 

 
Har du/dere merknader til dette spørsmålet? 
  

 
4.Kommunikasjon om lister og kandidater ved valg av 
bispedømmeråd og Kirkemøtet 
Hvilket alternativ ønsker du/dere? 

X Alternativ 1: Samme ordning som i 2019, men med noen forbedringer. Listene har 
hovedansvaret, men valgrådet skal utarbeide en felles presentasjon som blir 
tilgjengelig digitalt og fysisk i valglokalene. Denne presentasjonen skal inneholde 
informasjon om listene og CV-opplysninger om kandidatene. Hver liste får anledning 
til å skrive en kort tekst om listen som blir brukt i presentasjonen. 

 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?» 

 Alternativ 3: Alt ansvaret for å presentere lister og kandidater ligger hos listene. 
Listenes materiale kan legges i valglokalet, også ikke alle listene har levert materiale. 
Kirkevalget.no vil måtte ha lenke til listenes nettsider. 

 Vet ikke / ingen mening 

 
Har du/dere merknader til dette spørsmålet? 
 
 

5.Tid og sted for valg 
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? 

X Ja,dette bør fastsettes i kirkeordningen. 

 Ja, dette bør fastsettes i kirkevalgreglene. 

  Nei 

 Vet ikke / ingen mening 

 
Har du/dere merknader til dette spørsmålet? 
  

 
6. Personvalgregler 
Jeg/vi ønsker fortsatt sperregrense og stemmetillegg ved valg av menighetsråd. 

X Enig 

 Ueing 

 Vet ikke / ingen mening 

 
Har du/dere merknader til dette spørsmålet? 
Dette er en nødvendig sikkerhet for at små grupperinger, for eksempel et bygdelag, kan 
«kuppe» valget og ødelegge en ellers gjennomtenkt og balansert liste fra en valgkomite. 
Jeg/vi ønsker fortsatt sperregrense for Nominasjonskomiteens liste ved valg av leke 
til bispedømmeråd og Kirkemøtet. Dette forslaget innebærer også å beholde dagens 
ordning med stemmetillegg på lister fra nomineringsgrupper. 
 

X Enig 

 Uenig 

 Vet ikke / Ingen mening 
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Har du/dere merknader til dette spørsmålet? 
Om man havner i situasjonen med kun en liste fra en nominasjonskomite, bør det være 
sperregrense for personstemmer av samme grunn som i menighetsrådsvalg. 

 
7. Forhåndsstemming 
Hvilket alternativ ønsker du/dere? 

  1. Beholde dagens regel om minst ett kirkekontor i fellesrådsområdet i ordinær 
åpningstid. 

 2. Fastsette et minstekrav til åpningstid per uke per sokn, for eksempel minst to timer 
forhåndsstemming per uke i forhåndsstemmeperioden i alle sokn. 

X 3. Fastsette felles nasjonale tidspunkt for forhåndsstemming 

 4. Minimumskrav som er direkte rettet mot de gruppene som har minst mulighet til å 
stemme digitalt: det skal som et minimum gjennomføres forhåndsstemming på 
institusjoner som ligger i soknet og på minst ett arrangement rettet mot unge. 

 Vet ikke / Ingen mening 

 
Har du/dere merknader til dette spørsmålet? 
 
 
 

 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Oddgeir Stenersen e.f  
stiftsdirektør Ann-Mari Årnes 
 seniorkonsulent 
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