NR. 7.2.1

Veiledning for planlegging av
forhåndsstemming
FORHÅNDSSTEMMEPERIODEN ER FRA 10. AUG - 6. SEPT 2019
KIRKEVALGREGLENE §§ 9-1—9.6
VALGHÅNDBOKEN kapittel 7. side 79 –87

TID OG STED

HEMMELIG VALG

Kirkevalgreglene § 9-1 (1) sier at
«Forhåndsstemmegivningen skal som et minimum kunne skje på minst ett kirkekontor i fellesrådsområdet i ordinær åpningstid, men det bør
kunne skje i hvert sokn.»

Ved forhåndsstemmingen må det alltid være et
sted der velgeren i enerom og usett kan velge
stemmeseddel, gjøre eventuelle rettinger og
brette sammen stemmeseddelen slik at det ikke
er synlig hvilken valgliste velgeren stemmer på
(kirkevalgreglene § 9-4 (1)). Dette kan for eksempel være et valgavlukke eller et eget rom.

Minimumstidspunktet er «ordinær åpningstid» på
minst et kirkekontor i fellesrådsområdet, men hva
som blir forstått som «ordinær åpningstid» vil avhenge av lokale forhold. Det er mulig å fastsette
en egen ordinær åpningstid for kirkekontoret i
perioden for forhåndsstemmegiving. Ansatte kan
være på kontoret utenom den fastsatte
åpningstiden.
Det bør også legges til rette for at forhåndsstemmegivning kan foregå
·

på dag- og kveldstid

·

på institusjoner

·

på sentrale møteplasser for unge i regi av
menigheten

Det kan legges til rette for forhåndsstemmegivning i tilknytning til gudstjenester.

FELLES FORHÅNDSSTEMMING FOR
FLERE SOKN
Det er valgstyret (menighetsrådet) i det enkelte
sokn som bestemmer hvor forhåndsstemmegivning skal skje, jf. § 9-1 (1) og 9-3. Valgstyrene må
derfor gjøre en vurdering av hvor det skal være
forhåndsstemmegivning for det enkelte sokn.
Stemmemottakere i ethvert sokn vil kunne ta
imot forhåndsstemmer fra andre sokn innen
2. september 2019, uten nærmere involvering fra
andre valgstyrer enn det valgstyret som har oppnevnt dem.

fortsetter...

Felles forhåndsstemming for flere sokn kan organiseres på to måter:
1.

2.

Ett valgstyre vedtar «felles» forhåndsstemmested og oppnevner stemmemottakere. Det kan da mottas stemmer
for alle sokn fram til 2. september og så
stemmer bare fra det ene soknet som
har gjort vedtak fram til 6. september.
Alle valgstyrer vedtar det felles forhåndsstemmestedet. Stemmemottakere
oppnevnes ved navn av det valgstyret
som er «vertskap» for det felles forhåndsstemmestedet. Da kan det mottas
stemmer for alle sokn som har gjort vedtak fram til 6. september.

Kirkevalgreglene § 9-1 (1) sier at
«Forhåndsstemmegivningen skal som et minimum kunne skje på minst ett kirkekontor i fellesrådsområdet i ordinær åpningstid, men det bør
kunne skje i hvert sokn.» Dersom det BARE er
forhåndsstemming etter minimumsløsningen på
et kirkekontor i fellesrådsområdet, så må alternativ 2 benyttes. Ellers vil alle i de andre soknene i
fellesrådsområdet miste mulighet til å forhåndsstemme etter 2. september.
Kirkevalgreglene gir ikke nærmere kriterier for
hvem som kan oppnevnes som stemmemottakere
ved forhåndsstemmegivning, men de skal være
navngitt.
Valgstyret kan i sitt vedtak delegere myndigheten
til å supplere med nye navn som stemmemottakere ved behov til for eksempel valgstyrets leder
eller sekretær.

STEMMESEDLER
Stemmesedler til valg av eget sokn og eget bispedømmeråd må gjøres før forhåndsstemmingen
starter. Dersom det blir for lite stemmesedler før
valgdagen, kan det skrives ut flere.
Stemmesedler til valg av andre sokn og andre bispedømmer hentes fra kirken.no/stemmesedler,

og skrives ut på hvitt papir (menighetsråd) og
grønt papir (bispedømmeråd/Kirkemøtet). Papiret
bør være 120 gram.
Det er viktig å skrive ut blanke stemmesedler! En
blank stemmeseddel kan benyttes av dem som
ønsker å delta i valget, men som ikke ønsker å
støtte de listene og kandidatene som stiller til
valg. De blanke stemmesedlene skal telles for seg,
og de teller ikke med i valgoppgjøret (men teller
med i valgdeltakelsen). Blanke stemmesedler
hentes også fra kirken.no/stemmesedler.

TO STEMMEMOTTAKERE
Det er krav om at det alltid skal være to stemmemottakere til stede (kirkevalgreglene § 9-2 (7)).
Dette har som intensjon å sikre at gjennomføringen av forhåndsstemmegivningen overværes av to
stemmemottakere, og at man dermed unngår
feil. Begge stemmemottakerne må derfor overvære stemmemottaket. Det vil ikke være i tråd
med intensjonene i lovbestemmelsen dersom kun
en stemmemottaker mottar forhåndsstemmer
mens den andre er opptatt med andre oppgaver i
lokalet.

KUNNGJØRING AV FORHÅNDSSTEMMING
Kirkevalgreglene § 9-1 (3) slår fast at valgstyret
skal kunngjøre forhåndsstemmegivning med tid
og sted. En kan ta imot forhåndsstemmer etter en
gudstjeneste eller et arrangement, men det må
være kunngjort. Velgerne kan kun avgi forhåndsstemme innenfor de åpningstider som valgstyret
har fastsatt og kunngjort. Alle tidspunkt og steder
for forhåndsstemming må altså være kunngjort
på forhånd.
Kunngjøringen av tid og sted for forhåndsstemmegivningen må skje før perioden for forhåndsstemmegivning tar til, dvs. før 10. august 2019.

FORHÅNDSSTEMMING PÅ
INSTITUSJONER
Forhåndsstemmegivning på institusjoner skal
også kunngjøres i henhold til § 9-1 (3). Kunngjøringen bør skje både ved oppslag på institusjonen
og på annet egnet sted (der kunngjøring av forhåndsstemmingen ellers gjøres). Fordi dette skal
kunngjøres, bør det avtales med institusjonen før
kunngjøringen.
Formelt sett er det opp til valgstyrene å inngå avtale med institusjonene. Vi antar det vil være hensiktsmessig at institusjonens ledelse kontaktes.
Det kan eventuelt argumenteres for at deltakelse
i kirkevalget er en del av kirkemedlemmenes trosog livssynsutøvelse, som beboerne har rett til i
henhold til Helse- og omsorgsdepartementets
rundskriv I-6/2009 om rett til egen tros- og livssynsutøvelse.

