
Høring om kirkevalg – overordnede problemstillinger 

 

 

Tysfjord og Hamarøy menighetsråd ønsker å uttale seg i forbindelse høringa vedrørende 

valgordningen for kirkevalg. 

 

 

Vi har følgende innspill til høringa: 

 

Språket som er benyttet i høringa oppleves fjernt og lite tilgjengelig. Vårt første innspill er 

derfor en anmodning om å gjøre innholdet i høringa mer tilgjengelig ved å benytte et språk 

som er tilpasset mennesker fra alle samfunnslag uten at man nødvendigvis har bakgrunn som 

kirkelig ansatt.  

 

Videre har vi innspill på følgende overordnede problemstillinger: 

 

 

1. Modell for listevalg ved valg av leke til bispedømmeråd og Kirkemøtet 

Vi støtter modell B. 

 

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

selvstendige lister ikke foreligger 

 

 

2. Mulighet for å supplere lister og kandidater ved valg til menighetsråd 

Vi støtter alternativ 4. 

 

Alternativ 4: Åpne for både supplerende nominasjon uansett og en utsatt frist for innlevering 

av lister fra andre grupper. 

 

Kommentar: Dersom det viser seg at det innen fristen bare er meldt inn en selvstendig liste 

bør fristen utsettes slik at det kan stilles flere lister. Ved at det stilles flere lister som målbærer 



viktige og representative synspunkter i sentrale og aktuelle teologiske og kirkepolitiske saker 

får velgerne et reelt valg. Dette vil styrke demokratiet og fremme valgdeltakelsen. 

 

 

3.Kommunikasjon om lister og kandidater ved valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet 

Vi støtter alternativ 2. 

 

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?» 

 

Kommentar: Kommunikasjon og informasjon om forskjeller mellom lister og kandidater er en 

forutsetning for et velfungerende demokrati. I dette alternativet sikres både lister og 

kandidater retten til å presentere seg selv. Valgrådet ser til at det blir gjort, og sikrer også at 

en tilstrekkelig informasjon kommer ut der det eventuelt bare stilles én liste, eller der det kun 

finnes en liste fra en nominasjonskomite. 

 

 

4.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? 

 

Ja, dette bør fastsettes i kirkevalgreglene. 

 

 

6. Forhåndsstemming 

Vedrørende forhåndsstemming ønsker Tysfjord og Hamarøy menighetsråd å komme med 

følgende kommentar: 

 

Vi ønsker å gå for en kombinasjon mellom punkt 1 og punkt 4. Vi ønsker å beholde dagens 

ordning om forhåndsstemming i minst ett kirkekontor i fellesområdet i ordinær åpningstid. I 

tillegg ønsker vi at det skal være mulig å stemme digitalt, og at de som ikke har mulighet til 



dette, eller ønsker det, skal få avgi forhåndsstemme på institusjoner og på minst ett 

arrangement rettet mot unge.  

 

 

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

 

 

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. 

 

 

 

Leder i Tysfjord og Hamarøy menighetsråd 

Ane Thorp Steinsvåg  


