
Østenstad menighet - Asker 
 
Høringssvar vedr. kirkevalg – overordnede problemstillinger 
(Høringssvaret baserer seg på saksframlegget til menighetsrådet. Menighetsrådets 
vedtak/synspunkter er uthevet). 
 
*Modell for listevalg ved valg av leke til bispedømmeråd og Kirkemøtet  
Kirkerådet foreslår en ordning med utgangspunkt i selvstendige lister, og med 
nominasjonskomité kun der selvstendige lister ikke foreligger. 
 
Kirkerådet drøfter 2 modeller: 

- Modell A: Nominasjonskomiteens liste og andre lister (som i dag) 
- Modell B: Selvstendige lister – ingen nominasjonskomite. Nominasjonskomite 

opprettes dersom det ikke foreligger andre lister. 
Kirkerådet anbefaler modell B. 
 
Vedtak: Østenstad menighetsråd anbefaler at dagens ordning (dvs modell A) videreføres 
med noen forbedringer. Modell B (som Kirkerådet foreslår) vil i praksis være starten på 
en innføring av «kirkepartier» og politiske lister ved kirkevalget. Dette er ikke 
tilstrekkelig gjennomdrøftet, og organisasjonen er heller ikke «moden» for denne 
endringen allerede ved valget i 2023. Drøfting og eventuell endring av nåværende praksis 
må skje i tilknytning til gjennomføring av ny kirkeordning, i så fall med virkning for 
valget i 2027. Valgordningen må drøftes som en del av ny kirkeordning. 
 
*Mulighet for å supplere lister og kandidater ved valg til menighetsråd  
Kirkerådet foreslår at det skal bli mulig å supplere kandidater uansett hvor mange 
kandidater det er på Nominasjonskomiteens liste.  
 
Kirkerådet foreslår å gjennomføre en endring i reglene for listeforslag og supplerende 
nominasjon, og drøfter 4 modeller: 

- Fortsette dagens ordning. Supplering bare ved for få kandidater. 
- Supplerende nominasjon uansett antall kandidater på nominasjonskomiteens 

liste. 
- Utsatt frist for innlevering av andre lister 
- Både supplerende nominasjon uansett og utsatt frist for andre lister. 

Kirkerådet anbefaler alternativ 2. 
 
Vedtak: Østenstad menighetsråd slutter seg til Kirkerådets anbefaling om supplerende 
nominasjon uansett (modell 2). Ut fra erfaringene ved siste valg, ber Østenstad 
menighetsråd om at det gjøres endringer i bestemmelsene slik at nominasjonskomiteen 
får bedre tid til sitt arbeid. Det er et svært omfattende arbeid som krever tid. Dessuten 
var det ved siste valg et stort antall kandidater som ikke ønsket å stå på listen. 
Valgreglene må inneholde bestemmelser om hvor på listen de supplerte kandidatene skal 
plasseres. 
 
 
*Kommunikasjon om lister og kandidater ved valg til bispedømmeråd og 
kirkemøte  
Det legges opp til en avklaring av hvilket informasjonsansvar valgmyndighetene har og 
hva grupperingene som stiller liste har ansvar for.  
 
Kirkerådet løfter fram 3 alternativer: 



- Samme ordning som i 2019, med noen forbedringer. Dvs kort info om listene (hva 
listene står for), og CV-opplysninger om kandidatene. Listene har selv 
hovedansvaret. Valgrådet utarbeider felles presentasjon. 

- Valgrådet utarbeider en presentasjon som inneholder info om lister og 
kandidater. Hver liste lager en kort tekst som presenterer listen. Hver enkelt 
kandidat skriver en kort tekst om seg selv («Hva vil du jobbe for?») 

- Listene har selv alt ansvaret for presentasjon av liste og kandidater. 
 
Vedtak: Østenstad menighetsråd går for alternativ 2, som også er Kirkerådets 
anbefaling dersom ordningen med nominasjonskomite videreføres. Viser her til svar 
ovenfor. Ut fra erfaringene ved siste valg er det absolutt behov for bedre info, og en 
klargjøring av ansvaret for å informere. 
 
*Tid og sted for valg  
På grunn av endring i ordlyd om tid og sted for kirkevalg i den nye trossamfunnsloven 
trengs det en avklaring av at regelen om samme tid og sted for kirkevalg og 
kommunevalg opprettholdes. Kirkevalgreglene § 10-1 (1) sier: «Valg av medlemmer til 
menighetsråd og bispedømmeråd og Kirkemøtet skal holdes i alle menigheter samtidig 
med, og i lokaler i umiddelbar nærhet til, valg til Stortinget eller fylkesting og 
kommunestyrer». Det foreslås å gjøre et prinsippvedtak om at denne regelen vil gjelde 
ved kirkevalget i 2023.  
 
Kirkerådet anbefaler å treffe et prinsippvedtak om at kirkelige valg skal holdes samtidig 
med offentlige valg, og i lokaler i umiddelbar nærhet til disse. Dessuten at dette ikke tas 
inn i kirkeordningen, men inngår i valgreglene. 
 
Vedtak: Østenstad menighetsråd slutter seg til Kirkerådets anbefaling.  
 
*Personvalgregler  
Dette gjelder sperregrensen for Nominasjonskomiteens liste både ved valg til 
menighetsråd og til bispedømmeråd og Kirkemøtet. For lister fra nomineringsgrupper 
ved valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet gjelder det ordningen med stemmetillegg. 
Høringsnotatet er uklart når det gjelder Kirkerådets anbefaling ang sperregrensen. 
Kirkerådet anbefaler at ordningen med stemmetillegg for nomineringsgrupper 
opprettholdes.  
 
Vedtak: Østenstad menighetsråd anbefaler at ordningen med sperregrense (for 
nominasjonskomiteens liste) både ved menighetsrådsvalg og bispedømmeråds- og 
kirkemøtevalg videreføres, og at ordningen med stemmetillegg (for nomineringsgrupper) 
ved bispedømmeråds- og kirkemøtevalg videreføres. 
 
*Regler for omfang av forhåndsstemming  
Utgangspunktet for de endringene som er drøftet i høringsdokumentet, er et ønske om 
forenkling – både av hensyn til den praktiske avviklingen og av hensyn til 
kommunikasjon ut til velgerne. Kirkerådet ser for seg 4 alternativer: 

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

- Fastsette et minstekrav til åpningstid pr uke pr sokn. 
- Fastsette felles nasjonale tidspunkt for forhåndsstemming. Dette vil være et 

minimumskrav, med muligheter for at valgstyrene kan organisere mer 
forhåndsstemming. 

- En begrenset ordning som er rettet mot de som har minst mulighet til å stemme 
på ordinær måte eller digitalt, f. eks. velgere på institusjoner.  



 
Kirkerådet anbefaler at dagens ordning med forhåndsstemming på et kirkekontor i 
fellesrådsområdet erstattes med felles nasjonale tidspunkt for forhåndsstemming.  
 
Vedtak: Østenstad menighetsråd slutter seg til Kirkerådets anbefaling om felles 
nasjonale tidspunkt for forhåndsstemming. Dette blir både mest praktisk gjennomførbart 
og enklest å kommunisere. 
 
*Sluttmerknader 
 
En generell sluttkommentar: Det bør ikke gjøres omfattende endringer i valgreglene 
nå. Reglene fra 2019 bør videreføres ved valget i 2023, med nødvendige justeringer og 
tilpasninger. Nye prinsipper og ordninger bør drøftes mer inngående, og evt 
gjennomføres som en del av ny kirkeordning, dvs med virkning for valget i 2027.  
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