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Sak KM 11/08: Særskilte regler for de kirkelige valg 
2009 (demokratireformen) 
 

Kirkemøtets vedtak  
1. Kirkemøtet slutter seg i hovedsak til komiteens merknader. Komiteens 

merknader følger vedtaket. 
 
2. Under forutsetning av nødvendig lovhjemmel og Kultur- og 

kirkedepartementets godkjenning, fastsettes følgende særskilte regler 
ved de kirkelige valg i 2009: (s.3-22) 

 
3. Gjennomføringen av de kirkelige valg etter disse reglene tilpasses de 

økonomiske midler som stilles til disposisjon. Kirkerådet gis fullmakt til 
å gjøre de endringer som eventuelt måtte bli nødvendige. 

 
4. Følgende forsøksordninger fastsettes for de enkelte bispedømmer ved 

valg av leke medlemmer ved valg til bispedømmeråd/Kirkemøte i 2009: 
 
Forsøk med direkte valg av alle leke medlemmer av bispedømmerådet/ 
Kirkemøtet: 

Oslo bispedømme 
Hamar bispedømme 
Stavanger bispedømme 
Nord-Hålogaland bispedømme 

 
Forsøk med kombinasjon av direkte og indirekte valg på leke 
medlemmer av bispedømmerådet/Kirkemøtet: 

Borg bispedømme 
Tunsberg bispedømme 
Agder og Telemark bispedømme 
Bjørgvin bispedømme 
Møre bispedømme 
Nidaros bispedømme 
Sør-Hålogaland bispedømme 

 
5. Følgende særskilte regler i Kirkemøtets forretningsorden fastsettes som 

følge av valgordningsforsøkene i 2009: 
 
§ 1-3 skal lyde: 
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Kirkemøtet består av medlemmene av bispedømmerådene og leder av Samisk kirkeråd 
(jf. pkt. A, romertall II). 
 
§ 1-4 skal lyde: 
Andre representanter på Kirkemøtet 
Med tale- og forslagsrett møter: 
- leder av Mellomkirkelig råd, såfremt vedkommende ikke er valgt medlem av 

Kirkemøtet 
- 4 representanter for Ungdommens kirkemøte  
- 1 representant for hver av de tre teologiske fakultetene, oppnevnt av fakultetet selv 
- avtroppende medlemmer av Kirkerådet.  
Med talerett møter: 
- Kirkerådets direktør 
- generalsekretærene i Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd 
- 1 representant fra kirkeavdelingen i Kultur- og kirkedepartementet 
- representanter fra kirkesamfunn som Den norske kirke har kirkefellesskap med 
Med talerett i saker som angår egen virksomhet møter: 
- 1 representant for Den norske Sjømannskirken/Norsk kirke i utlandet 
- 1 representant for Døvekirkenes fellesråd 
 
Møtet kan gi talerett i enkeltsaker til andre personer etter forslag fra dirigenten. 
 
Endringene gjøres gjeldende ved valg av Mellomkirkelig råd og ledervalg til 
Mellomkirkelig råd på Kirkemøtet 2010, samt for § 1-4, annet ledd, fjerde strekpunkt, 
ved Kirkemøtet i 2012. 
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Særskilte regler ved de kirkelige valg i 2009  

A. Særskilte regler for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet 
i 2009  
Med hjemmel i kirkeloven § 23 andre ledd og § 24 sjuende og åttende ledd fastsettes 
følgende særskilte regler for valg til bispedømmeråd og Kirkemøte i 2009. Reglene trer 
i stedet for reglene om valg og sammensetning av Kirkemøtet og bispedømmeråd i 
kirkelovens §§ 23 og 24 og gjeldende Regler for valg av bispedømmeråd. 

I. Regler om sammensetning og valg av bispedømmeråd 
Reglene om sammensetning og valg av bispedømmeråd (kl § 23, første og annet ledd) 
erstattes ved valget i 2009 av følgende regler: 
 
Bispedømmerådet består av: 
a) biskopen 
b) en prest valgt av prestene i bispedømmet 
c) en lek kirkelig tilsatt valgt av de leke kirkelig tilsatte i bispedømmet og 
d) sju andre leke. De leke representantene velges enten ved rent direkte valg, slik at sju 

representanter velges av bispedømmets stemmeberettigede medlemmer; eller ved 
kombinasjon av direkte og indirekte valg, slik at tre til fire representanter velges av 
bispedømmets stemmeberettigede medlemmer (direkte valg), mens tre til fire 
representanter velges av menighetsrådsmedlemmene i bispedømmet (indirekte 
valg). Bispedømmerådet avgjør om flertallet i kombinasjonsordningen skal velges 
ved direkte eller indirekte valg.  

e) en nordsamisk representant i Nord-Hålogaland bispedømmeråd, en lulesamisk 
representant i Sør-Hålogaland bispedømmeråd og en sørsamisk representant i 
Nidaros bispedømmeråd. 

f) en representant fra døvemenighetene i Oslo bispedømmeråd. 
Sammen med medlemmene valgt etter første ledd bokstavene b, c, e og f velges to 

varamedlemmer. Sammen med medlemmene valgt etter første ledd bokstav d velges 6 
varamedlemmer. Medlemmer og varamedlemmer velges for 2 år. Kirkemøtet gir 
nærmere regler om valget, herunder regler som presiserer hvem som er 
stemmeberettiget og valgbar etter første ledd bokstavene b, c, d, e og f. 

II. Regler om sammensetning og valg av Kirkemøtet 
Reglene om sammensetning og valg av Kirkemøte (kl § 24, første ledd) erstattes ved 
valget i 2009 av følgende regler: 
 
Kirkemøtet består av medlemmene av bispedømmerådene og leder av Samisk kirkeråd. 
Kirkemøtet samles ordinært til møte en gang i året. Har et medlem forfall, skal 
varamedlem kalles inn. 

III Regler for valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og 
Kirkemøtet 

§ 1. Valgråd 
§ 1. Til å styre valgene oppnevner bispedømmerådet i god tid før valget et valgråd på 5 
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medlemmer og 2 varamedlemmer. Daglig leder eller den vedkommende utpeker, er 
sekretær for valgrådet. 

§ 2. Fastsetting av valgdager og valgsteder  
Ved direkte valg av leke medlemmer (jfr. Regler for valg av menighetsråd § 2) 
 
§ 2-1 Direkte valg/direkte valgomgang av leke medlemmer til bispedømmeråd og 
Kirkemøte skal i 2009 holdes i alle landets menigheter på en og samme dag, mandag 14. 
september. Menighetsrådet kan selv vedta at det på ett eller flere steder skal holdes valg 
også søndagen før den offisielle valgdagen.  

 
§ 2-2 Det er ikke anledning til å avholde valget på andre dager.  
 
§ 2-3 Valget finner sted samtidig med og på samme sted som menighetsrådsvalget, jf. 
Regler for valg av menighetsråd § 2-3, 2-4 og 2-5. 
  
Ved indirekte valg av leke medlemmer 
§ 2-4 I indirekte valgomgang av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet 
finner stemmegivningen sted i menighetsrådsmøte.  
 
§ 2-5 Menighetsrådsmøtet hvor stemmegivningen finner sted avholdes i tidsrommet 
mellom 1.oktober og 30. november. Stemmene må være valgrådet i hende innen 1. 
desember 2009. 

§ 3. Stemmerett og valgbarhet ved valg av leke medlemmer 
Stemmerett ved direkte valg av leke medlemmer (jf Regler for valg av menighetsråd § 
3) 
 
§ 3-1 Stemmerett ved direkte valg/direkte valgomgang til bispedømmeråd og 
Kirkemøtet har de som har stemmerett ved menighetsrådsvalget, og som ikke har 
stemmerett som prest eller lek kirkelig tilsatt etter VI § 2-1 og VII § 2-1.  
 
§ 3-2 Stemmeretten utøves i det soknet hvor vedkommende har stemmerett ved 
menighetsrådsvalget. 
 
Stemmerett ved indirekte valg av leke medlemmer 
§ 3-3 Stemmerett ved indirekte valgomgang på leke medlemmer til bispedømmeråd og 
Kirkemøte har de leke medlemmene av menighetsrådet.  
 
§ 3-4 Medlem av menighetsrådet med stemmerett som lek kirkelig tilsatt, kan ikke avgi 
stemme på leke medlemmer. I slike tilfeller innkalles et lekt varamedlem. Prest som 
sitter i menighetsrådet kan ikke avgi stemme på leke medlemmer. 
 
Valgbarhet ved valg av leke medlemmer (både direkte og indirekte valg) 
 
§ 3-5 Valgbar som leke medlemmer av bispedømmeråd og Kirkemøte er enhver som 
har rett til å stemme ved valget, som senest i det år det stemmes vil ha fylt 18 år, og som 
ikke er valgbar som prest eller som lek kirkelig tilsatt etter VI § 2-1 og VII § 2-1.  
 
§ 3-6 Kirkerådet avgjør i tvilstilfelle om og hvor en person har stemmerett eller er 
valgbar. 
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§ 4. Manntall 
Manntall ved direkte valg av leke medlemmer 
 
§ 4-1 Ved direkte valg av leke medlemmer av bispedømmeråd og Kirkemøtet legges 
samme manntall til grunn som ved menighetsrådsvalget. 
 
§ 4-2 I manntallet markeres det hvem som har stemmerett som prest eller lek kirkelig 
tilsatt. Disse kan ikke avgi stemme ved direkte valg av leke medlemmer til 
bispedømmeråd og Kirkemøte.   

§ 5. Utlegging av manntall og kunngjøring om utlegging 
§ 5-1 Utlegging av manntall og kunngjøring om utlegging skjer etter bestemmelsene i 
Regler for valg av menighetsråd § 5. 

§ 6. Valgform 
§ 6-1 Valg på leke medlemmer til bispedømmerådet finner sted som preferansevalg. 
 
§ 6-2 Valget kan finne sted etter to alternative ordninger. 

a. tre til fire leke representanter velges av bispedømmets stemmeberettigede 
medlemmer (direkte valgomgang), mens tre til fire leke representanter velges av 
menighetsrådsmedlemmene i bispedømmet (indirekte valgomgang). Samme 
kandidatliste benyttes ved begge valgomganger. Representanter som er valgt i 
den direkte valgomgangen strykes fra kandidatlisten før den indirekte 
valgomgangen. Det kåres seks vararepresentanter, tre blant de som har oppnådd 
flest stemmer ved indirekte valgomgang uten å være valgt til representanter, og 
tre blant de som har oppnådd flest stemmer ved den direkte valgomgangen uten 
å være valgt til representanter. 

b. sju representanter velges av bispedømmets stemmeberettigede medlemmer ved 
direkte valg. De seks som deretter har flest stemmer blir vararepresentanter. 

 
§ 6-3 Kirkemøtet avgjør etter forslag fra bispedømmerådene hvilken ordning som skal 
benyttes i hvilket bispedømme ved valget på leke medlemmer til bispedømmeråd og 
Kirkemøte i 2009. 
 
§ 6-4 Direkte valgomgang etter § 6-2, bokstav a og direkte valg etter § 6-2, bokstav b 
finner sted samtidig med menighetsrådsvalget. 

§ 7. Nominasjon av leke medlemmer 
Valg av nominasjonskomité 
§ 7-1. Nominasjonskomiteen for leke medlemmer består av et lekt medlem fra hvert 
prosti. Det velges også et varamedlem fra hvert prosti.  
 I tillegg oppnevner bispedømmerådene i de tre nordligste bispedømmene en 
samisk representant hver til nominasjonskomiteen etter forslag fra Samisk kirkeråd, jf. 
IV § 2-1. Bispedømmerådene informerer valgrådet og prostene om dette senest innen 1. 
januar 2009. 

Begge kjønn skal være representert i nominasjonskomiteen. Dersom 
nominasjonskomiteen ikke får representasjon av begge kjønn, anses i stedet det 
varamedlem av det motsatte kjønn som har fått prosentvis flest stemmer i et prosti, som 
valgt.  
  Det bør tilstrebes ungdomsrepresentasjon i nominasjonskomiteen. 
 Medlemmer av bispedømmerådet er utelukket fra å være representert i 
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nominasjonskomiteen. 
Komiteen velger selv sin leder. 

 
§ 7-2. Valgrådet i samarbeid med prosten innkaller leder eller et medlem fra hvert 
menighetsråd innen prostiet til et møte hvor valget finner sted. Møtet finner sted innen 
15. mars. 
 
Innhenting av forslag til nominasjonskomiteen 
§ 7-3 Bispedømmerådet skal i god tid, senest 15. januar 2009, sende en oppfordring til 
menighetsrådene om innen 1. april å fremme forslag på inntil 4 leke kandidater til 
bispedømmerådet. 
  Menighetsrådet kan foreslå leke kandidater fra hele bispedømmet. Ungdomsråd 
eller tilsvarende organ bør overfor bispedømmerådet fremme forslag på kandidater. I 
tillegg til de innkomne forslag kan nominasjonskomiteens medlemmer dessuten fremme 
forslag om en kandidat hver. 
 De som foreslås skal forespørres av forslagsstiller om de er villige til å la seg 
nominere. 
 
Oppstilling av nominasjonskomiteens foreløpige kandidatliste 
§ 7-4 Etter utløpet av fristen innkalles nominasjonskomiteen til ett eller flere møter der 
en setter opp en liste på det tredobbelte antall i forhold til antall leke representanter som 
skal velges. Kandidatlisten skal ha 21 navn. 
 
§ 7-5 Nominasjonen foregår ved vanlig flertallsvotering. Kandidatene føres opp på 
listen i alfabetisk rekkefølge med angivelse av fullstendig navn, stilling, menighet og 
alder. 
 
§ 7-6 Begge kjønn skal være representert med ikke mindre enn 40 prosent. 
Nominasjonskomiteen skal dessuten ta med kandidater fra forskjellige distrikter og 
sørge for at listen inneholder en andel kandidater som er under 30 år på minst 20 
prosent. 
 
§ 7-7 Bare personer som er valgbare, kan oppføres på kandidatlisten. 
 
§ 7-8 Valgperioden 2009-2011 settes ut av betraktning i forhold til regelen om at den 
som har sittet i to sammenhengende perioder ikke kan gjenvelges. Ved valget i 2009 
kan derfor også den som har gjort tjeneste som valgt medlem av bispedømmerådet i to 
sammenhengende valgperioder, velges igjen for den derpå følgende valgperiode. 
 
§ 7-9 Medlemmer av nominasjonskomiteen kan settes opp på valglisten. 
 
Supplerende nominasjon (ved et antall kirkemedlemmer) 
§ 7-10 Etter at nominasjonskomiteens foreløpige kandidatliste er offentliggjort, gis det 1 
måneds frist med anledning til å fremme supplerende kandidater. Forslagene sendes 
valgrådet. 
 
§ 7-11 Et antall kirkemedlemmer i bispedømmet, minimum 50 kirkemedlemmer fra 
minst 3 ulike sokn, kan fremme alternative kandidater i den supplerende nominasjon. 
Forslagsstillerne kan kun nominere én kandidat. Det må foreligge underskrift fra 
forslagsstillerne, det må oppgis en tillitsperson for forslagsstillerne. Det må også 
foreligge skriftlig bekreftelse fra kandidaten om at vedkommende er villig til å stille til 
valg. For øvrig gjelder Regler for valg av menighetsråd § 7.2 så langt den passer. 
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§ 7-12 Forslag på kandidater ved supplerende nominasjon skal føres opp på den 
endelige kandidatlisten så sant de er kommet inn innen fristens utløp (§ 7-10) og 
vilkårene i § 7-11 er oppfylt. 
 
Oppstilling av endelig kandidatliste 
§ 7-13 Etter fristens utløp setter valgrådet opp den endelige kandidatlisten. 
 
§ 7-14 På den endelige kandidatliste føres kandidatene opp i alfabetisk rekkefølge.  
 
Presentasjon av kandidatene 
§ 7-15 Nominasjonskomiteen utarbeider i forståelse med valgrådet en egen oversikt 
over kandidatene der disse blir nærmere presentert. Foruten de opplysninger som finnes 
på kandidatlisten, jf § 7-5, tas det her med opplysninger om utdanning/yrke, verv i 
offisiell og kirkelig sammenheng og andre opplysninger som vil være av betydning for 
de som skal avgi stemme. Kandidatene presenteres også med bilde. Det forutsettes at 
presentasjonen også omfatter hva kandidatene særlig vil arbeide for/ser som viktige 
satsingsområder. Forslagsstillerne ved den supplerende nominasjonen sender inn 
tilsvarende opplysninger om sin kandidat. Valgrådet innarbeider disse opplysningene i 
den samlede presentasjon av kandidatene. 
 
Justering av kandidatliste før indirekte valgrunde (ved kombinasjon av direkte og 
indirekte valg) 
 
§ 7-16 Der valget finner sted som kombinasjon av direkte og indirekte valg, strykes de 
(tre-fem) som er valgt til medlemmer av bispedømmeråd og Kirkemøte ved direkte valg 
fra valglisten før den indirekte valgomgangen. 

§ 8. Stemmesedler og stemmeseddelkonvolutter 
§ 8-1 Bispedømmerådet sørger for at det til direkte valg/direkte valgomgang blir trykt et 
tilstrekkelig antall stemmesedler til bruk for velgerne i valglokalene. Stemmesedlene 
skal være maskinlesbare. Stemmesedlenes utforming fastsettes av Kirkerådet. 
 For indirekte valgomgang vises til VIII § 1-1. 
 
§ 8-2 Bispedømmerådet/valgrådet sørger for at det til direkte valg/direkte valgomgang 
er tilgjengelig trykte valgkonvolutter. Det lokale valgstyret/stemmestyret sørger for at 
valgkonvolutter og omslagskonvolutter er tilgjengelig ved forhåndsstemming og i 
valglokalet, jf. Regler for valg av menighetsråd § 8-5.  

For indirekte valgomgang vises til VIII § 1-1. 

§ 9. Kunngjøring av valget (direkte valgomgang) 
§ 9-1 Tid og sted for direkte valg/direkte valgomgang kunngjøres på samme tid og på 
samme måte som menighetsrådsvalget, jf. Regler for valg av menighetsråd § 2.6.  

§ 10. Forhåndsstemming (direkte valgomgang) 
§ 10-1 Forhåndsstemming ved direkte valg/direkte valgomgang finner sted etter samme 
regler som for forhåndsstemming ved menighetsrådsvalget, jf. Regler for valg av 
menighetsråd § 10 med særskilte regler om perioden for forhåndsstemming (§ 10-2) for 
valget i 2009. 



 
 

 
 
 
 

8

§ 11. Stemmegivning  
§ 11-1 For stemmegivning på valgtinget ved direkte valg/direkte valgomgang følges 
prosedyrene i Regler for valg av menighetsråd §§ 11-1 til 11-4 og 11-6.  

De avgitte stemmesedler telles. Antallet kontrolleres mot antall avkrysninger i 
manntallet. Stemmesedlene sendes sammen med et følgeskriv i omslagskonvolutt 
direkte til valgrådet innen 16. september.  

I følgeskrivet skal det gis opplysninger om a) navn på soknet b) antall avgitte 
stemmer c) underskrift. 

 
§ 11-2 Stemmegivning ved indirekte valgomgang foregår på et menighetsrådsmøte og 
skal være skriftlig. Hvert enkelt lekt medlem av menighetsrådet avgir stemme.  

Stemmesedlene legges i tilsendt konvolutt som lukkes i møtet og sendes 
sammen med et følgeskriv i omslagskonvolutt direkte til valgrådet innen 1. desember. 
 I følgeskrivet skal det gis opplysninger om a) navn på menighetsrådet b) hvor 
mange stemmeberettigede som var til stede c) hvor mange stemmer som ble avgitt d) 
underskrift. 
 
§ 11-3 Ved preferansevalg kan velgeren rangere inntil 5 kandidater, ved å sette ett kryss 
på stemmeseddelen i kolonnen for ”mitt førstevalg”, ett i kolonnen for ”mitt andrevalg” 
osv.  Velgeren skal rangere minst en kandidat.  

§ 12. Opptelling 
§ 12-1 Valgrådet foretar prøving og opptelling av stemmene. En stemmeseddel skal 
godkjennes om den inneholder rangering av ett navn. Inneholder stemmeseddelen flere 
avkrysninger i hver kolonne, eller andre avmerkninger eller tegn, anses de nederste 
avkrysningene for uskrevne. 
 
Kåring av representanter ved preferansevalg 
§ 12-2 Antallet avgitte stemmesedler divideres med antallet representantplasser økt med 
1. Kvotienten avrundes oppover. Resultatet kalles valgtallet. 
 
§ 12-3 Deretter telles opp hvor mange stemmer hver enkelt kandidat har fått på 
førsteplass. Har noen fått så mange stemmer på førsteplass at kandidaten når opp til 
valgtallet, er kandidaten valgt til representant. 
 
§ 12-4 Har ingen kandidat så mange førstestemmer at vedkommende er valgt, og står 
det igjen flere kandidater enn det skal velges representanter, skal den kandidat som har 
lavest stemmetall som nr. 1 strykes fra alle stemmesedlene. Har to eller flere kandidater 
i slike tilfeller likt stemmetall, avgjøres det ved loddtrekning hvem som skal strykes. 
 
§ 12-5 På de stemmesedler der den strøkne opprinnelig sto først, skal det telles opp 
hvem som har kommet frem på førsteplass. Dette regnes som førstestemmer og kommer 
i tillegg til førstestemmene fra første opptelling. Er ikke dette tilstrekkelig til at noen 
kandidat når opp til valgtallet, skal den som nå har det laveste stemmetall på førsteplass 
strykes. En fortsetter slik inntil en kandidat når opp til valgtallet. 
 
§ 12-6 Når en kandidat på denne måten er valgt, skal det telles hvem som står på 
andreplassen på de stemmesedler der den valgte sto øverst. I oppgjøret videre skal disse 
regnes som førstestemmer for vedkommende kandidat, men disse stemmene teller bare 
med redusert vekt. 
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§ 12-7 En stemmeseddels reduserte vekt kommer en frem til ved å dividere 
stemmeoverskuddet (antall førstestemmer fratrukket valgtallet) med antall 
førstestemmer. Dette vekttallet multipliserer en så med stemmeseddelens tidligere vekt. 
 
§ 12-8 Slik skal en fortsette med stryking av kandidater og med tildeling av 
overskuddsstemmer fra de valgte inntil det fastsatte antall representanter er valgt. 
 
§ 12-9 Ved kombinasjon av direkte og indirekte valg gjennomføres slik opptelling 
separat for hver valgomgang. 
 
Kåring av vararepresentanter ved en valgomgang 
§ 12-10 Første vararepresentant utpekes i et nytt valgoppgjør der en går frem som om 
det skulle velges én representant mer enn det som er fastsatt. Ved dette oppgjøret skal 
en kandidat som er blitt valgt som representant ikke strykes etter reglene i § 12-5. Den 
kandidat som først når opp til valgtallet og som ikke er valgt til representant, er valgt til 
første vararepresentant. 
 
§ 12-11 De følgende vararepresentanter utpekes på tilsvarende måte, inntil det er valgt 
det fastsatte antall vararepresentanter. 
 
Kåring av vararepresentanter ved kombinasjon av direkte og indirekte valg 
§ 12-12 Når det antall representanter som skal kåres etter den direkte valgomgangen er 
kåret, fortsetter opptellingen etter reglene i §§ 12-10 og 12-11 slik at det rangeres så 
mange kandidater som det samlet skal velges representanter ved den indirekte 
valgomgangen og vararepresentanter (fire pluss seks).  
 
§ 12-13 Når det antall representanter som skal kåres etter den indirekte valgomgangen 
er kåret, fortsetter opptellingen etter reglene i §§ 12-10 og 12-11 slik at det rangeres så 
mange kandidater som det skal velges vararepresentanter (seks). 
 
§ 12-14 Etter at begge valgomgangene er gjennomført kåres det seks vararepresentanter 
slik: Først kåres den som står for tur etter den indirekte valgomgangen til første 
vararepresentant. Deretter kåres den som står for tur etter den direkte valgomgangen til 
andre vararepresentant (som ikke er valgt til representant i den indirekte valgomgangen 
eller til første vararepresentant). Deretter kåres den som da står for tur etter den 
indirekte valgomgangen, og så videre annen hver gang til det er kåret seks 
vararepresentanter. 

IV Regler for valg av representanter for samisk kirkeliv til 
bispedømmeråd og Kirkemøtet  

§ 1. Valgråd 
Valgrådene i de tre nordligste bispedømmene styrer valget av samiske representanter. 

§ 2. Nominasjon og valg av representanter for samisk kirkeliv 
§ 2-1 I de tre nordligste bispedømmene oppnevner bispedømmerådene en samisk 
representant til nominasjonskomiteen for valg av leke medlemmer, etter forslag fra 
Samisk kirkeråd. 
 
§ 2-2 Bispedømmerådene i de tre nordligste bispedømmene skal i god tid, senest 15. 
januar 2009, sende en oppfordring til samtlige menighetsråd i de respektive samiske 
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språkområder om å fremme forslag på henholdsvis 3 nord- lule- og sørsamiske 
representanter, hvorav minst 2 leke. Samisk kirkeråd fastsetter nærmere hvilke sokn 
som faller inn under de respektive samiske språkområder. 
 
§ 2-3 Nominasjonskomiteen for leke bispedømmerådsmedlemmer i de tre nordligste 
bispedømmene, skal sette opp en liste på henholdsvis 5 nord-, lule- og sørsamiske 
representanter, hvorav minst 3 leke. 
 Begge kjønn skal være representert med ikke mindre enn 40 prosent. 
Nominasjonskomiteen skal dessuten ta med kandidater fra forskjellige distrikter og 
sørge for at listen inneholder kandidater som er under 30 år. 
 Bare personer som er valgbare, kan oppføres på kandidatlisten. De samiske 
kandidatene må stå i samemanntallet eller oppfylle kriteriene for å bli registrert, og være 
bosatt i det respektive samiske språkområdet. 
 Medlemmer av nominasjonskomiteen og elektorer kan settes opp på 
kandidatlisten. 
 
§ 2-4 Nominasjonskomiteen i de tre nordligste bispedømmene sender kandidatliste med 
forslag til 5 samiske kandidater til valgrådet. 
 Kandidatlisten for nordsamiske og lulesamiske representanter oversendes til de 
10 elektorene for de respektive områdene som er oppnevnt av Samisk kirkeråd til å 
foreta valget av de nordsamiske og lulesamiske representantene. Nærmere regler for 
valg av de sørsamiske representantene fastsettes av Kirkerådet etter forslag fra Samisk 
kirkeråd. 
 
§ 2-5 Valget på samiske representanter skjer som postvalg. Hver elektor skal avgi 
stemme på to kandidater på listen for eget språkområde. 
 
§ 2-6 For øvrig anvendes reglene for valg av leke medlemmer (III) ved indirekte 
valgomgang så langt de passer. 

V Regler for valg av representant fra døvemenighetene til Oslo 
bispedømmeråd og Kirkemøtet 

§ 1. Valgråd 
Valgrådet i Oslo bispedømme styrer valget av representant fra døvemenighetene til Oslo 
bispedømmeråd. 

§ 2. Nominasjon og valg av representant for døvemenighetene i Oslo 
bispedømmeråd 
§ 2-1 Døvekirkenes fellesråd er nominasjonskomité for det særskilte valget av 
representant fra døvemenighetene til Oslo bispedømmeråd. 
 
§ 2-2 Oslo bispedømmeråd skal i god tid, senest innen 15. januar 2009, sende en 
oppfordring til samtlige menighetsråd i Døvekirken om å fremme forslag på fire leke 
kandidater til det ordinære valget. Dessuten bes menighetsrådene i Døvekirken om å 
fremme forslag på 3 leke medlemmer, til det særskilte valget av representant fra 
døvemenighetene til Oslo bispedømmeråd. 
 
§ 2-3 Nominasjonskomiteen for det særskilte valget av representant fra 
døvemenighetene til Oslo bispedømmeråd setter opp en liste med 5 representanter. 
 Begge kjønn skal være representert med ikke mindre enn 40 prosent. 
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Nominasjonskomiteen skal dessuten ta med kandidater fra forskjellige distrikter og 
sørge for at listen inneholder kandidater som er under 30 år. 
 Bare personer som er valgbare, kan oppføres på valglisten. Kandidatene til valg 
av representant fra døvemenighetene til Oslo bispedømmeråd må ha stemmerett i 
døvemenighetene, jf. ”Regler om sammensetning og valg til de døvekirkelige organer, 
og om formene for deres virksomhet” § 1. 
 Medlemmer av nominasjonskomiteen kan settes opp på kandidatlisten. 
 
§ 2-4 Nominasjonskomiteen for valg av døvemenighetens representant til Oslo 
bispedømmeråd sender kandidatlisten til valgrådet i Oslo bispedømme. En kandidat på 
listen for valg til det døvekirkelige valget, kan ikke samtidig stå som kandidat til det 
ordinære valget. 
 Kandidatlisten for valg av døvemenighetenes representant til Oslo 
bispedømmeråd sendes til menighetsrådene i Døvekirken. 
 
§ 2-5 Ved valg av representant fra døvemenighetene til Oslo bispedømmeråd og 
Kirkemøtet, avgir hvert enkelt medlem av døvemenighetenes menighetsråd stemme på 2 
forskjellige kandidater. Avstemningen foregår på et menighetsrådsmøte og skal være 
skriftlig. 
 
§ 2-6 For øvrig anvendes reglene for valg av leke medlemmer (III) ved indirekte 
valgomgang så langt de passer. 

VI Regler for valg av prest til medlem av bispedømmeråd og 
Kirkemøtet 

§ 1. Nominasjon og valg av prest til medlem av bispedømmeråd og 
Kirkemøtet 
§ 1-1 Nominasjonskomiteen for prestene består av en prest fra hvert prosti som velges 
av prostiets prester på et møte som valgrådet i samarbeid med prosten innkaller til. 
Møtet avholdes innen 15. mars 2009. Det velges et medlem og et varamedlem fra hvert 
prosti. Det bør tilstrebes ungdomsrepresentasjon og at begge kjønn er representert. 
Medlemmer av bispedømmerådet er utelukket fra å være representert i 
nominasjonskomiteen. Komiteen velger selv sin leder. Bispedømmerådet informerer 
valgrådet og prostene om dette senest 1. januar. 
 
§ 1-2 Bispedømmerådet skal i god tid, senest 15. januar 2009, sende en oppfordring til 
prestene i offentlig kirkelig prestestilling i bispedømmet om innen 1. april å fremme 
forslag til geistlig medlem av bispedømmerådet. Oslo bispedømmeråd skal sende en 
oppfordring til samtlige prester i Døvekirken om å fremme forslag til geistlig medlem. 
De som foreslås skal forespørres om de er villige til å la seg nominere. I tillegg til de 
innkomne forslag kan nominasjonskomiteens medlemmer dessuten fremme forslag om 
en kandidat hver. 
 
§ 1-3 Etter utløpet av fristen innkalles nominasjonskomiteen til et eller flere møter der 
den setter opp en foreløpig kandidatliste på 5 kandidater. Nominasjonen foregår ved 
vanlig flertallsvotering. Kandidatene føres opp på listen i alfabetisk rekkefølge med 
angivelse av fullstendig navn, stilling, menighet og alder. 
 Begge kjønn skal være representert. Nominasjonskomiteen skal dessuten ta med 
kandidater fra forskjellige distrikter og om mulig sørge for at listen inneholder minst én 
kandidat under 30 år. 
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 Bare personer som er valgbare kan oppføres på kandidatlisten.  
Medlemmer av nominasjonskomiteen kan settes opp på kandidatlisten. 
Kandidatene spørres på forhånd om de er villige til å stå på kandidatlisten. 

 Nominasjonskomiteen utarbeider i forståelse med valgrådet, en egen oversikt 
over kandidatene der disse blir nærmere presentert. Foruten de opplysninger som finnes 
på kandidatlisten (jf. første ledd, siste punktum), tas det her med opplysninger om 
utdanning/yrke, verv i offisiell og kirkelig sammenheng og andre opplysninger som vil 
være av betydning for de som skal avgi stemme. Kandidatene presenteres også med 
bilde. Det forutsettes at presentasjonen også omfatter hva kandidatene særlig vil arbeide 
for/ser som viktige satsingsområder.  
 
§ 1-4 Nominasjonskomiteen sender kandidatlisten med de 5 kandidatene til valgrådet 
innen 15. mai, sammen med en liste over øvrige opplysninger om kandidatene. 
Kandidatlisten offentliggjøres samtidig. 
 Etter at nominasjonskomiteens foreløpige kandidatliste er offentliggjort, gis det 
1 måneds frist med anledning til å fremme supplerende kandidater. Forslagene sendes 
valgrådet. 
 Et antall stemmeberettigede prester i bispedømmet, minst 10, hvor det skal være 
stemmeberettigede fra minst 2 prostier, kan fremme alternative kandidater i den 
supplerende nominasjon. Forslagsstillerne kan kun nominere én kandidat. Det må 
foreligge underskrift fra forslagsstillerne, det må oppgis en tillitsperson for 
forslagsstillerne. Det må også foreligge skriftlig bekreftelse fra kandidaten om at 
vedkommende er villig til å stille til valg. 
 Forslag på kandidater ved supplerende nominasjon skal føres opp på den 
endelige kandidatlisten så sant de er kommet inn innen fristens utløp og vilkårene i 
forrige ledd er oppfylt. 
 Valgrådet setter opp den endelige kandidatlisten innen 20. juni og sørger for at 
kandidatlisten/stemmeseddelen blir mangfoldiggjort og sendt prestene i offentlig 
kirkelig prestestilling i bispedømmet, herunder for Oslo bispedømmes del prester i 
Døvekirken, innen 1. oktober sammen med en egen presentasjon av kandidatene, jf. § 1-
3, siste ledd, og med angivelse av frist for innsending av stemmesedler (innen 1. 
desember). 
 
§ 1-5 Som stemmeseddel skal nyttes den tilsendte stemmeseddel. Valget finner sted som 
preferansevalg. Stemmeseddelen skal gi anledning til å rangere inntil tre kandidater som 
henholdvis første, annet og tredje valg. Stemmesedler hvor ingen kandidater er rangert, 
blir forkastet. 
 
§ 1-6 Stemmeseddelen legges i tilsendt konvolutt som lukkes og sendes sammen med et 
følgeskriv i omslagskonvolutt direkte til valgrådet innen 1. desember. Stemmesedler fra 
flere prester i en menighet kan legges sammen i tilsendte konvolutt. Det skal i 
følgeskrivet fremgå hvem som har stemt. 
 
§ 1-7 Valgrådet foretar prøving og opptelling av stemmene. En stemmeseddel skal 
godkjennes om den inneholder rangering av én kandidat.  
 Ved preferansevalg er den kandidat valgt som har fått flere førstestemmer enn 
halvparten av de godkjente stemmesedler. 

Har ingen kandidat fått et tilstrekkelig antall førstestemmer, strykes den kandidat 
som har færrest førstestemmer, og på de stemmesedler hvor den strøkne sto først, skal 
det telles opp hvem som har kommet frem på førsteplass. Dette regnes som 
førstestemmer som kommer i tillegg til førstestemmene fra første opptelling. Dette 
pågår til en kandidat er valgt etter 1. ledd. Har to eller flere kandidater samme antall 
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førstestemmer, avgjøres det ved loddtrekning hvem som skal strykes. 
 Deretter gås det fram på samme måte ved valg av 2 varamedlemmer. 

§ 2. Om stemmerett og valgbarhet 
§ 2-1 Enhver ordinert prest som tjenestegjør i en fast offentlig kirkelig prestestilling i 
bispedømmet er valgbar og har forslags- og stemmerett på den geistlige representant i 
bispedømmeråd og Kirkemøtet. Dette gjelder institusjonsprester, sykehusprester, 
studentprester, feltprester, menighetsprester og vikarprester som er tilsatt av offentlig 
(kirkelig, statlig, fylkeskommunal eller kommunal) myndighet. Døveprestene er 
valgbare og har forslags- og stemmerett på geistlig medlem til Oslo bispedømmeråd. 
Ordinerte prester tilsatt i prestestilling av private organer, organisasjoner, stiftelser og 
lignende faller utenfor, likeså prestevikarer. Ordinert prest ved bispedømmekontoret er 
ikke valgbar, men har forslags- og stemmerett. Ordinert prest ved de sentralkirkelige råd 
er ikke valgbar, og har ikke forslags- og stemmerett ved valg av prest. 
 Ved permisjon under 1 år vil vedkommende fortsatt være valgbar, men det vil 
være den som vikarierer i stillingen som deltar i valg av nominasjonskomité, jf. § 1-1, 
og som har forslags- og stemmerett, jf. §§ 1-2 og 1-5, dersom vedkommende for øvrig 
oppfyller kravene. 

Valgperioden 2009-2011 settes ut av betraktning i forhold til regelen om at den 
som har sittet i to sammenhengende perioder ikke kan gjenvelges. Ved valget i 2009 
kan derfor også den som har gjort tjeneste som valgt medlem av bispedømmerådet i to 
sammenhengende valgperioder, velges igjen for den derpå følgende valgperiode. 

 
§ 2-2 Kirkerådet avgjør i tvilstilfelle om og hvor en person har stemmerett eller er 
valgbar. 

VII Regler for valg av lek kirkelig tilsatt medlem av bispedømmeråd 
og Kirkemøtet 

§ 1. Nominasjon og valg av lek kirkelig tilsatt til medlem av bispedømmeråd 
og Kirkemøtet 
§ 1-1 Nominasjonskomiteen for kirkelig tilsatte består av en kirkelig tilsatt fra hvert 
prosti som velges av de kirkelige tilsatte i prostiet på et møte som valgrådet i samarbeid 
med kirkevergen ved prostesetet innkaller til. Møtet avholdes innen 15. mars 2009. Det 
velges et medlem og et varamedlem fra hvert prosti. Det bør tilstrebes 
ungdomsrepresentasjon og at begge kjønn er representert. Medlemmer av 
bispedømmerådet er utelukket fra å være representert i nominasjonskomiteen. Komiteen 
velger selv sin leder. Bispedømmerådet informerer valgrådet, prostene og kirkevergene 
om dette senest 1. januar. 
 
§ 1-2 Bispedømmerådet skal i god tid, senest 15. januar 2009, sende en oppfordring til 
de leke kirkelig tilsatte i bispedømmet om innen 1. april å fremme forslag til lek kirkelig 
tilsatt medlem av bispedømmerådet. Oslo bispedømmeråd skal sende en oppfordring til 
de leke kirkelig tilsatte i Døvekirken om å fremme forslag til lek kirkelig tilsatt medlem. 
De som foreslås skal forespørres om de er villige til å la seg nominere. I tillegg til de 
innkomne forslag kan nominasjonskomiteens medlemmer dessuten fremme forslag om 
en kandidat hver. 
 
§ 1-3 Etter utløpet av fristen innkalles nominasjonskomiteen til et eller flere møter der 
den setter opp en foreløpig kandidatliste på 5 kandidater. Nominasjonen foregår ved 
vanlig flertallsvotering. Kandidatene føres opp på listen i alfabetisk rekkefølge med 
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angivelse av fullstendig navn, stilling, menighet og alder. 
 Begge kjønn skal være representert. Nominasjonskomiteen skal dessuten ta med 
kandidater fra forskjellige distrikter og tjenestekategorier, og sørge for at listen om 
mulig inneholder minst én kandidat under 30 år. 
 Bare personer som er valgbare kan oppføres på kandidatlisten.  
 Medlemmer av nominasjonskomiteen kan settes opp på kandidatlisten. 
 Kandidatene spørres på forhånd om de er villige til å stå på kandidatlisten. 
 Nominasjonskomiteen utarbeider i forståelse med valgrådet, en egen oversikt 
over kandidatene der disse blir nærmere presentert. Foruten de opplysninger som finnes 
på kandidatlisten (jf. første ledd, siste punktum), tas det her med opplysninger om 
utdanning/yrke, verv i offisiell og kirkelig sammenheng og andre opplysninger som vil 
være av betydning for de som skal avgi stemme. Kandidatene presenteres også med 
bilde. Det forutsettes at presentasjonen også omfatter hva kandidatene særlig vil arbeide 
for/ser som viktige satsingsområder.  
 
§ 1-4. Nominasjonskomiteen sender kandidatlisten med de 5 kandidatene til valgrådet 
innen 15. mai, sammen med en liste over øvrige opplysninger om kandidatene. 
Kandidatlisten offentliggjøres samtidig. 
 Etter at nominasjonskomiteens foreløpige kandidatliste er offentliggjort, gis det 
1 måneds frist med anledning til å fremme supplerende kandidater. Forslagene sendes 
valgrådet. 
 Et antall stemmeberettigede leke kirkelig tilsatte i bispedømmet, minst 10, hvor 
det skal være stemmeberettigede fra minst 2 prostier, kan fremme alternative kandidater 
i den supplerende nominasjon. Forslagsstillerne kan kun nominere én kandidat. Det må 
foreligge underskrift fra forslagsstillerne, det må oppgis en tillitsperson for 
forslagsstillerne. Det må også foreligge skriftlig bekreftelse fra kandidaten om at 
vedkommende er villig til å stille til valg. 
 Forslag på kandidater ved supplerende nominasjon skal føres opp på den 
endelige kandidatlisten så sant de er kommet inn innen fristens utløp og vilkårene i 
forrige ledd er oppfylt. 
 Valgrådet setter opp den endelige kandidatlisten innen 20. juni og sørger for at 
kandidatlisten/stemmeseddelen blir mangfoldiggjort og sendt samtlige 
stemmeberettigede leke kirkelig tilsatte i bispedømmet, herunder for Oslo bispedømmes 
del leke kirkelig tilsatte i Døvekirken, innen 1. oktober sammen med en egen 
presentasjon av kandidatene, jf. § 1-3, siste ledd, og med angivelse av frist for 
innsending av stemmesedler (innen 1. desember). 
 
§ 1-5 Som stemmeseddel skal nyttes den tilsendte stemmeseddel. Valget finner sted som 
preferansevalg. Stemmeseddelen skal gi anledning til å rangere inntil tre kandidater som 
henholdvis første, annet og tredje valg. Stemmesedler hvor ingen kandidater er rangert, 
blir forkastet. 
 
§ 1-6 Stemmeseddelen legges i tilsendt konvolutt som lukkes og sendes sammen med et 
følgeskriv i omslagskonvolutt direkte til valgrådet innen 1. desember. Stemmesedler fra 
leke kirkelig tilsatte i en menighet kan legges sammen i tilsendte konvolutt. Det skal i 
følgeskrivet fremgå hvem som har stemt. 
 
§ 1-7 Valgrådet foretar prøving og opptelling av stemmene. En stemmeseddel skal 
godkjennes om den inneholder rangering av én kandidat.  
 Ved preferansevalg er den kandidat valgt som har fått flere førstestemmer enn 
halvparten av de godkjente stemmesedler. 

Har ingen kandidat fått et tilstrekkelig antall førstestemmer, strykes den kandidat 
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som har færrest førstestemmer, og på de stemmesedler hvor den strøkne sto først, skal 
det telles opp hvem som har kommet frem på førsteplass. Dette regnes som 
førstestemmer som kommer i tillegg til førstestemmene fra første opptelling. Dette 
pågår til en kandidat er valgt etter 1. ledd. Har to eller flere kandidater samme antall 
førstestemmer, avgjøres det ved loddtrekning hvem som skal strykes. 
 Deretter gås det fram på samme måte ved valg av 2 varamedlemmer. 

§ 2. Om stemmerett og valgbarhet 
§ 2-1 Med ”lek kirkelig tilsatt” menes i disse regler enhver person som er tilsatt av 
kirkelig fellesråd, menighetsråd eller bispedømmeråd i en lek kirkelig stilling på minst 
15 timer i uken. Lek kirkelig tilsatt i Døvekirken er valgbar og har forslags- og 
stemmerett på lek kirkelig tilsatt til Oslo bispedømmeråd. 

Daglig leder av bispedømmerådet og andre leke kirkelig tilsatte ved 
bispedømmekontoret er ikke valgbare, men har forslags- og stemmerett. Lek tilsatt ved 
de sentralkirkelige råd er ikke valgbar, og har ikke forslags- og stemmerett ved valg av 
lek kirkelig tilsatt. 
 Ved permisjon under 1 år vil vedkommende fortsatt være valgbar, men det vil 
være den som vikarierer i stillingen som deltar i valg av nominasjonskomité, jf. § 1-1, 
og som har forslags- og stemmerett, jf. §§ 1-2 og 1-5, dersom vedkommende for øvrig 
oppfyller kravene. 
 Valgperioden 2009-2011 settes ut av betraktning i forhold til regelen om at den 
som har sittet i to sammenhengende perioder ikke kan gjenvelges. Ved valget i 2009 
kan derfor også den som har gjort tjeneste som valgt medlem av bispedømmerådet i to 
sammenhengende valgperioder, velges igjen for den derpå følgende valgperiode. 
 
§ 2-2 Kirkerådet avgjør i tvilstilfelle om og hvor en person har stemmerett eller er 
valgbar. 

VIII Felles bestemmelser 

§ 1. Forskjellige felles bestemmelser 
§ 1-1 Bispedømmerådet sørger for trykking og utsendelse av stemmesedler og 
valgkonvolutter til bruk ved forhåndsstemming, og til menighetsrådene, de 
stemmeberettigede ved valg av representanter for samisk kirkeliv og Døvekirken, de 
stemmeberettigede prester og leke kirkelig tilsatte. Det trykkes og sendes ut til 
valgstyrene egne konvolutter for innsending av stemmesedler ved direkte valg/direkte 
valgomgang på leke medlemmer. 
 
§ 1-2 Valgrådet meddeler utfallet av stemmegivningen til bispedømmerådet, som fører 
resultatet inn i bispedømmerådets møtebok og offentliggjør valgresultatet omgående. 
Frist for innberetning av resultatet ved direkte valg/direkte valgomgang på leke 
medlemmer er 21. september. Frist for innberetning av resultatet ved de øvrige valg er 
8. desember.  
 Bispedømmerådet sender uten opphold melding om valget til dem som er valgt, 
og utskrift av møteboken til Kirkerådet. 
 Stemmesedlene skal oppbevares på et trygt sted under sikker forvaring til 
valgperioden er utløpet. 
 
§ 1-3 For uttreden av bispedømmeråd og Kirkemøte gjelder reglene i kirkeloven § 7 
tilsvarende. 
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§ 1-4 Klager i anledning av valget og forberedelsen av det, samt over valgoppgjøret, 
kan gis inn av enhver som er stemmeberettiget ved valget og av biskopen. Klagen må 
være fremmet for valgrådet innen syv dager etter valgets/valgomgangens avslutning.  
 Klage over valgoppgjøret må være fremmet for valgrådet innen syv dager etter 
at valgresultatet offentliggjøres. 

Klager sendes Kirkerådet som kan påby nytt valgoppgjør eller omvalg. 
 
§ 1-5 Blir en plass i bispedømmerådet og Kirkemøtet ubesatt etter at varamedlemmene i 
vedkommende kategori i tilfelle er rykket opp, skal lederen i bispedømmerådet 
underrette Kirkerådet, som i så fall kan påby nytt valgoppgjør. 
 Dersom det i valgperioden trer endelig ut av bispedømmerådet og Kirkemøtet så 
mange medlemmer og varamedlemmer at bispedømmerådet ikke kan bli vedtaksført og 
forholdet ikke kan avhjelpes ved nytt valgoppgjør, kan Kirkerådet samtykke i at det 
holdes utfyllingsvalg etter nærmere bestemmelser som det fastsetter.  
 
§ 1-6 Det nyvalgte bispedømmerådet trer i funksjon 1.januar 2010. Dette medfører at 
bispedømmeråd valgt for perioden 2006-2010 fratrer 31. desember 2009.  

§ 2. Utfyllende bestemmelser 
§ 2-1 Kirkemøtet gir Kirkerådet myndighet til å foreta mindre endringer i valgrelgene 
og til å gi utfyllende bestemmelser om reglene, herunder bestemmelser om formene for 
nominasjonskomiteens arbeid, om manntall og utlegging av manntall, om utsendelse av 
valgkort, og om valg av sørsamisk representant.  
 
§ 2-2 Kirkerådet har myndighet til å gjennomføre andre forsøk med valgordningene. 
Kirkerådet setter nærmere vilkår for gjennomføringen av slike forsøk. Ved utforming av 
forsøk og prøveordninger gis Kirkerådet myndighet til å fravike bestemmelsene her. 

§ 3. Bestemmelse om virkeområde  
§ 3-1 Reglene gjøres gjeldende ved valg til bispedømmeråd og Kirkemøte i 2009. 
 

B. Særskilte regler for valg av menighetsråd ved 
valgordningsforsøkene i 2009 
Med hjemmel i kirkeloven § 6 og § 24 sjuende ledd, fastsettes følgende særskilte regler 
for menighetsrådsvalget i 2009: 
 
§ 2.1 skal lyde: 
Valg av menighetsråd skal i 2009 holdes i alle landets menigheter på en og samme dag, 
mandag 14. september. Valget finner sted samtidig og på samme sted som direkte 
valg/direkte valgomgang av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøte. 
Menighetsrådet kan selv vedta at det på ett eller flere steder i soknet skal holdes valg 
også søndagen før den offisielle valgdagen. 
 
§ 2.2 skal lyde: 
Det er ikke anledning til avholde valget på andre dager.  
 I døvemenighetene kan valget finne sted i tilknytning til gudstjeneste søndag 13. 
september, og for øvrig gjennomføres som forhåndsstemming. 
 
§ 2.3 skal lyde: 
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Menighetsrådet bestemmer hvor stemmegivningen skal foregå. Valget holdes i lokaler 
som gir god tilgjengelighet, om mulig i umiddelbar nærhet av kommunens valglokaler. 
 Menighetsrådet fastsetter tiden for stemmegivningen. Stemmegivningen mandag 
må ikke foregå senere enn kl. 20.  

 
§ 2.4 nytt andre punktum skal lyde: 
Der menighetsrådet bestemmer at inndelingen skal følge kommunens stemmekretser, og 
disse ikke samsvarer med soknegrensene eller de kirkelige stemmekretsene, kan 
menighetsrådene i de berørte sokn inngå samarbeid om avviklingen av valget i en 
stemmekrets.  
 
Nåværende andre og tredje punktum blir tredje og fjerde punktum. 
 
§ 2.6 Nytt første, andre og tredje punktum skal lyde: 
Menighetsrådet kunngjør tid og sted for stemmegivningen senest innen 
forhåndsstemmingen starter 10. august. Kunngjøringen skjer i kirken, ved utsendelse av 
valgkort, i lokalavis eller menighetsblad og for øvrig på den måte menighetsrådet 
bestemmer. Valget bør kunngjøres flere ganger. Nærmere regler om utsendelse av 
valgkort i forbindelse med valget i 2009 gis av Kirkerådet. 
 
Nåværende andre og tredje punktum blir fjerde og femte punktum. 
 
§ 3.1 skal lyde: 
Stemmerett ved valget har hvert medlem av Den norske kirke som bor i soknet og som 
senest i det år det stemmes vil ha fylt 15 år og ikke er fradømt stemmerett i offentlige 
anliggender, jf. kirkeloven § 4 første ledd. 
 
§ 3.5 første punktum skal lyde: 
Valgbar til menighetsrådet og pliktig til å ta imot valg er enhver som har rett til å 
stemme ved valget og som senest i det år det stemmes vil ha fylt 18 år. 
 
§ 4. Manntall  
og 
§ 5. Utlegging av manntall og kunngjøring om utlegging – skal lyde: 
Nærmere regler om manntallslister og utleggelse av disse gis av Kirkerådet når Den 
norske kirkes medlemsregister foreligger som online-løsning. 
 
§ 7.1 pkt. a) skal lyde: 
a) skal være kommet inn til menighetsrådets leder senest 15.mai 2009. 
 
§ 7.5 skal lyde: 
Menighetsrådet skal kunngjøre de godkjente kandidatlistene snarest mulig og senest 10. 
august 2009, når forhåndsstemmingen starter. 
 
§ 9. Kunngjøring av valget 
§ 9.1 utgår 
 
§ 10.2 skal lyde: 
Forhåndsstemmegivning kan foregå i tiden fra 10. august i valgåret fram til og med siste 
fredag før valgdagen. 
 
§ 13, tredje ledd, første og andre punktum skal lyde: 
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Anken eller klagen må være framført muntlig i valgstyrets møter eller skriftlig være 
kommet inn til lederen i valgstyret innen sju dager etter valgdagen. Klage over 
valgoppgjøret må fremmes innen sju dager etter at valgoppgjøret er offentliggjort av 
menighetsrådet. 
 
Nåværende andre punktum blir tredje punktum. 
 
Endringene gjøres gjeldende ved menighetsrådsvalget i 2009. 
 

B-b. Særskilte reglar for val av sokneråd, forsøk med 
valordninga i 2009 (nynorsk målform) 
Med heimel i kyrkjelova § 6 og § 24 sjuande ledd, vert dei følgjande særskilte reglane 
fastsette for valet av sokneråd i 2009: 
 
§ 2.1 skal lyde: 
Val av sokneråd skal i 2009 haldast i alle sokn i landet på ein og same dag, måndag 14. 
september. Valet finn stad samtidig og på same stad som direkte val/direkte valomgang 
av leke medlemer til bispedømeråd og Kyrkjemøte. Soknerådet kan sjølv gjera vedtak 
om at det skal haldast val på ein eller fleire stader i soknet også sundagen før den 
offisielle valdagen. 
 
§ 2.2 skal lyde: 
Det er ikkje høve til å gjennomføre valet på andre dagar. 
 I døvekyrkjelydane kan valet finne stad i samband med gudsteneste søndag 13. 
september, og elles verte gjennomført som forhåndsstemming. 
 
§ 2.3 skal lyde: 
Soknerådet fastset kvar røystinga skal gå føre seg. Valet skal gjennomførast i lokale 
som er lett tilgjengelege, om mogeleg i umiddelbar nærleik av vallokala til kommunen. 
 Soknerådet fastset tida for røystinga. Røystinga måndag må avsluttast seinast kl. 
20. 
 
§ 2.4 nytt andre punktum skal lyde: 
Der soknerådet fastset at inndelinga skal følgja valkrinsane i kommunen, og desse ikkje 
samsvarar med soknegrensene eller dei kyrkjelege valkrinsane, kan sokneråda i dei 
sokna dette gjeld samarbeida om avviklinga av valet i ein valkrins. 
 
Noverande andre og tredje punktum blir tredje og fjerde punktum. 
 
§ 2.6 Nytt første, andre og tredje punktum skal lyde: 
Soknerådet kunngjer tid og stad for røystinga seinast innan førehandsrøystinga startar 
10. august. Kunngjeringa skjer i kyrkja, ved utsending av valkort, i lokalavis eller 
kyrkjelydsblad og elles på den måten soknerådet fastset. Valet bør kunngjerast fleire 
gongar. Nærare reglar om utsending av valkort i samband med valet i 2009 vert gjeve 
av Kyrkjerådet. 
 
Noverande andre og tredje punktum blir fjerde og femte punktum. 
 
§ 3.1 skal lyde: 
Røysterett ved valet har kvart medlem av Den norske kyrkja som bur i soknet og som 
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seinast i det året det vert røysta vil ha fylt 15 år og ikkje er frådømt røysterett i 
offentlege saker, jf. Kyrkjelova § 4 fyrste ledd. 
 
§ 3.5 første punktum skal lyde: 
Valfør til soknerådet og pliktig til å ta imot val er alle som har rett til å røysta ved valet 
og som seinast i det året det vert røysta vil ha fylt 18 år. 
 
§ 4. Manntal  
og 
§ 5. Utlegging av manntal og kunngjering om utlegging – skal lyde: 
Nærare reglar om manntalslister og utlegging av desse vert gjevne av Kyrkjerådet når 
medlemsregisteret til Den norske kyrkja vert tilgjengeleg online. 
 
§ 7.1 pkt. a) skal lyde: 
a) skal vere kome inn til leiaren av soknerådet seinast 15.mai 2009. 
 
§ 7.5 skal lyde: 
Soknerådet skal kunngjera dei godkjente kandidatlistene snarast mogeleg og seinast 10. 
august 2009, når førehandsrøystinga startar. 
 
§ 9. Kunngjering av valet 
§ 9.1 går ut 
 
§ 10.2 skal lyde: 
Det kan røystast på førehand i tida frå 10. august i valåret fram til og med siste fredag 
før valdagen. 
 
§ 13, tredje ledd, første og andre punktum skal lyde: 
Anka eller klaga må framførast munnleg i møte i valstyret eller vere innlevert skriftleg 
til leiaren i valstyret innan sju dagar etter valdagen. Klage over valoppgjeret må 
fremjast innan sju dagar etter at valoppgjeret er offentleggjort av soknerådet. 
 
Noverande andre punktum blir tredje punktum. 
 
Endringane vert gjeldande ved soknerådsvalet i 2009. 
 

C. Særskilte regler om formene for menighetsrådets og 
kirkelig fellesråds virksomhet som følge av 
valgordningsforsøkene i 2009 
Med hjemmel i kirkeloven § 8 tredje ledd og § 13 tredje ledd fastsettes følgende 
særskilte regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet som 
følge av valgordningsforsøkene i 2009: 
 
§ 1 skal lyde: 
 
§ 1. Konstituering  

1. Menighetsrådet trer i funksjon 1. oktober 2009. Valgperioden strekker seg til 
og med 30. september 2011. Dette medfører at menighetsråd valgt for perioden 2006-
2010 fratrer 30. september 2009. Kirkelig fellesråd trer i funksjon 1. november 2009. 
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Valgperioden strekker seg til og med 31. oktober 2011. Dette medfører at kirkelig 
fellesråd valgt for perioden 2006-2010 fratrer 31. oktober 2009. 
  2. Konstituerende møte i det nyvalgte menighetsrådet avholdes innen utgangen 
av oktober 2009. Konstituerende møte i det nyvalgte kirkelig fellesråd avholdes innen 
utgangen av november 2009. Møtet kalles sammen av lederen av det fratredende rådet 
med minst 14 dagers varsel. Det er vedtaksført når minst 2/3 av medlemmene er til 
stede. 
 
Endringen gjøres gjeldende ved tiltredelsen av nye menighetsråd og kirkelige fellesråd i 
2009. 
 

D. Særskilte regler for valg av Kirkeråd som følge av 
valgordningsforsøkene i 2009 
Med hjemmel i kirkeloven § 25 fjerde ledd fastsettes følgende særskilte regler for valg 
av Kirkeråd som følge av valgordningsforsøkene i 2009: 
 
§ 1-2 skal lyde: 
Kirkerådet velges for en periode på 2 år, og trer i funksjon 1. januar året etter at valget 
har funnet sted. 
 
Nominasjon av kandidater fra bispedømmene 
… 
§ 3-5 skal lyde:  
Nominasjonskomiteen fremlegger på grunnlag av bispedømmerådenes prioriteringer 
forslag på 3 kandidater fra hvert bispedømme. Listen skal inneholde 21 leke kandidater, 
3 kandidater som er lek kirkelig tilsatt og 9 prester. Nominasjonskomiteen bør ta hensyn 
til hvilke kategorier bispedømmene tidligere har vært representert ved. Dersom de 
innsendte forslag ikke innfrir de ovenfornevnte krav, innhenter nominasjonskomiteen 
supplerende forslag. 
 
Nominasjon av kandidater blant alle Kirkemøtets medlemmer 
§ 3-6 skal lyde: 
Nominasjonskomiteen legger frem forslag til kandidater blant alle Kirkemøtets 
medlemmer, minimum 2 leke kandidater og 2 prester. Hvis en av lederkandidatene er 
prest, legges det fram forslag på minimum 4 leke kandidater. 
 
§ 3-7 skal lyde: 
Bispedømmerådene kan komme med forslag til kandidater blant alle Kirkemøtets 
medlemmer. 
 
§ 4-1 skal lyde: 
Nominasjonskomiteen setter opp en tredelt kandidatliste. Første del skal inneholde 
kandidater til leder av Kirkerådet. Andre del skal inneholde kandidatene fra 
bispedømmene og ordnes bispedømmevis og i prioritert rekkefølge. Tredje del skal 
inneholde kandidatene som skal velges blant alle Kirkemøtets medlemmer og settes opp 
alfabetisk. Kandidatene føres opp på listen med angivelse av fullstendig navn, adresse, 
stilling og alder, og evt. andre opplysninger om kandidatene. Det må videre fremgå om 
vedkommende er lek, lek kirkelig tilsatt eller prest. 
 
Valg av representanter fra bispedømmene 
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§ 5-5 skal lyde: 
Deretter velges de 11 bispedømmerepresentantene, 1 fra hvert bispedømme. Hvert 
medlem av Kirkemøtet skal avgi 11 stemmer på henholdsvis 7 leke, 1 lek kirkelig tilsatt 
og 3 prester. 
 
Valg av representanter blant alle Kirkemøtets medlemmer 
§ 5-6 skal lyde 
Etter at resultatet av ovenstående valg foreligger, foretas det valg av representanter blant 
alle Kirkemøtets medlemmer. Hvert medlem av Kirkemøtet skal avgi 2 stemmer på 
henholdsvis 1 lek og 1 prest. 
 Dersom den som er valgt til leder er prest, velges 2 leke. 
 
§ 5-8 skal lyde: 
Varamedlem for lek representant fra et bispedømme, er den leke kandidaten fra 
vedkommende bispedømme som har fått nest flest stemmer. Hvis det ikke er avgitt 
stemmer på annen kandidat eller hvis det ikke er annen kandidat, utpeker vedkommende 
bispedømmeråd vararepresentanten. 
 
§ 5-11 skal lyde: 
Varamedlem for representanter valgt blant alle Kirkemøtets medlemmer, er de(n) 
representant(er) som kommer deretter i stemmetall. Der det er 2 representanter fra en 
kategori, er vararepresentanten med flest stemmer personlig varamedlem for den 
representanten som har fått flest stemmer, og vararepresentanten som har fått nest flest 
stemmer er personlig varamedlem for den representanten som har fått nest flest 
stemmer. 
 
§ 6-1 skal lyde: 
Valgbar til Kirkerådet er Kirkemøtets valgte medlemmer 
 
§§ 6-2 og 6-3 utgår 
 
Endringen gjøres gjeldende ved valg av Kirkeråd i 2010. 
 

E. Særskilte regler i statutter for Mellomkirkelig råd som 
følge av valgordningsforsøkene i 2009 
Følgende særskilte regler i statutter for Mellomkirkelig råd fastsettes som følge av 
valgordningsforsøkene i 2009: 
 
§ 5. skal lyde: 
Rådet består av 
a. En representant for hvert bispedømme, etter forslag fra bispedømmerådet, valgt av 

Kirkemøtet. For hver av representantene velges en vararepresentant fra samme 
bispedømme. 

b. (utgår) 
c. En representant for Kirkens Nødhjelp med vararepresentant. Disse velges av 

Kirkens Nødhjelps styre. 
d. En biskop med vararepresentant oppnevnt av Bispemøtet. 
e. Den norske kirkes medlem(mer) av Det lutherske verdensforbunds råd. 
f. Den norske kirkes medlem(mer) av Kirkenes verdensråds sentralkomité. 
g. Den norske kirkes medlem(mer) av Konferansen av europeiske kirkers 
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sentralkomité. 
Representantene i pkt a velges for fire år av gangen med mulighet til gjenvalg. 
Representantene i pkt c-d oppnevnes for fire år av gangen. 
Rådet trer i funksjon 1. januar året etter at valget har funnet sted. 
Ledere i faste underutvalg møter i Rådet uten stemmerett. 

 
§ 6. skal lyde:  
Kirkemøtet velger ved særskilt avstemning leder for en periode på to år. Den som 
velges til leder, er samtidig valgt til medlem av Rådet for en periode på 4 år, med 
mindre lederen faller inn under § 5 e-g. 
 Leder kan gjenvelges. Kirkemøtets valgkomité forbereder og gjennomfører 
valget av leder midt i valgperioden. Rådet velger selv nestleder for en periode på to år. 
 Såfremt lederen ikke er valgt medlem av Kirkemøtet, møter lederen på 
Kirkemøtet med tale- og forslagsrett. Lederen møter fast i Kirkerådet med tale- og 
forslagsrett. Nestlederen er vararepresentant. 
 
Endringene gjøres gjeldende ved valg av Mellomkirkelig råd og ledervalg til 
Mellomkirkelig råd på Kirkemøtet 2010. 
 

F. Særskilte regler om formene for bispedømmerådets 
virksomhet i perioden 1.1.2010-31.12.2011: 
Med hjemmel i kirkeloven § 23 siste ledd fastsettes følgende særskilte regler om 
formene for bispedømmerådets virksomhet i perioden 1.1.2010-31.12.2011: 
 
Ny § 1-3 skal lyde: 
De av Kirkerådets medlemmer som er valgt som representanter fra bispedømmerådene 
for perioden 2006-2010, har møte og talerett i bispedømmerådet i alle saker fram til nytt 
Kirkeråd er valgt på Kirkemøtet 2010. 
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