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Høring - kirkevalg - overordnede problemstillinger - høringssvar fra 
Tunsberg bispedømmeråd 

 
Tunsberg bispedømmeråd mener at valgordningen må forenkles. Valgordningen må gi 
innflytelse til bredden blant kirkens medlemmer og valgdeltakelsen må ligge på et nivå som 
gir kirkevalgene god legitimitet. 
Kirkevalg må derfor fortsatt skje samtidig med og i umiddelbar nærhet til de offentlige 
valgene; kommune- og fylkestingsvalg. 
 
Kap.2. Modell for listevalg ved valg av leke til bispedømmeråd og Kirkemøtet. 
Tunsberg bispedømmeråd ønsker modell B: med utgangspunkt i selvstendige lister.  Da 
løses langt på vei problemet med asymmetriske lister, og her ligger også den største 
muligheten for økt valgdeltakelse. 
 
Kap.3. Mulighet for å supplere lister og kandidater ved valg til menighetsråd 
Tunsberg bispedømmeråd slutter seg til Kirkerådets anbefaling alternativ 2: «Åpne for 
supplerende nominasjon uansett hvor mange det er på Nominasjonskomiteens liste». 
 
Kap.4. Kommunikasjon om lister og kandidater ved valg av bispedømmeråd og 
Kirkemøtet  
Tunsberg bispedømmeråd ønsker alternativ 1 som modell for kommunikasjon om lister og 
kandidater. Å synliggjøre de ulike kandidatene og deres synspunkter er listenes eget ansvar. 
 
Kap.5. Tid og sted for valg 
Tunsberg bispedømmeråd mener at kirkelige valg skal holde samtidig med og i umiddelbar 
nærhet til der det offentlige valget gjennomføres. 
 
Kap.6. Personvalgregler 
Tunsberg bispedømme ønsker fortsatt sperregrense og stemmetillegg ved valg av 
menighetsråd. 
 
Kap.7. Forhåndsstemming 
Tunsberg bispedømme går inn for alternativ 3: Fastsette felles nasjonale tidspunkt for 
forhåndsstemming 
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Med vennlig hilsen  
 
 
Michael Onsrud  
Konst. Stiftsdirektør Ole Martin Thelin 
 seniorrådgiver demokrati og personal 
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