
HØRING OM KIRKEVALG – OVERORDNEDE 

PROBLEMSTILLINGER 

HØRINGSSVAR FRA RYGGE MENIGHETSRÅD BORG 

BISPEDØMME 

 

2. Modell for listevalg: 

Rygge menighetsråd støtter modell A som er dagens ordning med mulighet 

for liste + nominasjonskomiteens liste.  

Støtter forenklet ordning for valg av nominasjonskomite.  

 

3. Mulighet for å supplere lister og kandidater ved valg til men.råd.  

Rygge menighetsråd støtter alternativ 2  - og mener det bør være mulig å 

supplere kandidater til menighetsrådets liste uansett hvor mange 

kandidater det er på nom.koms liste. Det er ofte vanskelig å få oversikt i tide 

og det kan være nødvendig for å få et representativt menighetsråd mht. 

kjønnsbalanse eller balanse i geografi og kirkelig tradisjon (m.m)  ‘ 

 

4. Kommunikasjon og lister og kandidater til valg av BDR og KR 

Rygge menighetsråd gjorde erfaringer med valget i 2019 som tilsier at 

informasjonen må samordnes bedre og at det må være rom for mer info for 

at velgerne skal treffe informerte valg.  

Rygge menighetsråd støtter derfor alternativ 2 der valgrådet utarbeider 

presentasjon og hver liste får anledning til å skrive noe, (også den enkelte 

kandidat.) 

 

5.Tid og sted for valg  

Rygge menighetsråd er positivt til at valget samkjøres med offentlige valg. 

For liten og «smal» valgdeltakelse hvis det legges til kirkerommet etter 

gudstjenesten Vi mener at dette bør fastsettes i kirkevalgreglene. 

 

 



6. Sperregrense og stemmetillegg ved menighetsrådsvalg.   

Rygge menighetsråd er enig i at man bør beholde dagens ordning med 

sperregrense og stemmetillegg.  

7. Forhåndsstemming.  

Rygge menighetsråd støtter alternativ 3: Fastsette felles nasjonale tidspunkt 

for forhåndsstemming. Dette vil da være et minimumskrav, valgstyrene kan 

organisere mer forhåndsstemming enn dette. 

Rygge menighetsråd er også opptatt av at det blir en ordning som tar høyde 

for at det er store forskjeller på de forskjellige kirkekontorene, størrelser og 

åpningstider. Nasjonale felles tidspunkt er en god drahjelp, men samtidig er 

det viktig at ordningen er fleksibel nok.  Dispensasjonsmuligheter kan til en 

viss grad dekke behovet for fleksibilitet. Vi ønsker en stor/større 

oppslutning om valgene og det er viktig at ordningen ivaretar dette, selv om 

det i en periode vil bety merarbeid på kirkekontoret. 

 

 

 

Rygge 1.12.20  

 

For Rygge menighetsråd, 

 

Ingvild Osberg, sokneprest  

 

 

 


