Et e-brev fra Kirkerådet 11. august 2015

Utsendelse av valgkort
– oppfølgingsinformasjon til
menighetskontorene
Kirkerådet sendte i uke 30 og 31 ut valgkort til alle de
stemmeberettigede medlemmene i Den norske kirke. Det har fra flere
menighetskontorer blitt etterlyst informasjon om hvordan de skal
forholde seg til utfordringer denne valgkortutsendelsen har ført til.
Kirkerådet sender derfor dette e-brevet med oppklarende
informasjon.
Retur av valgkort til menighetskontorene
Som varslet i rundskriv 2-2015, hadde valgkortene i år de lokale
menighetskontorene som returadresse.



Rundskriv 2-2015 - nynorsk (pdf)
Rundskriv 2-2015 - bokmål (pdf)

Mange menighetskontor reagerer på omfanget av returnerte valgkort,
og vi får nå inn mange spørsmål om hvordan menighetskontorene
skal håndtere disse.
I en så stor utsendelse er det helt normalt at en viss andel kommer i
retur. At tre-fire prosent ikke når frem til mottaker, anses som
normalt. I større menigheter blir derfor bunken av returer ganske stor.
Grunnen til at Kirkerådet valgte å benytte seg av lokal returadresse
ved dette valget, var et håp om at noen flere valgkort ville komme
frem til rette mottaker. Kirkerådet har forståelse for at
menighetskontorene kan ha begrensede ressurser til å følge opp
videresending av returnerte valgkort. Det er derfor ingen forventning
om at menighetskontorene skal gjøre mer enn å oppbevare
valgkortene til etter valget og videreformidle valgkort dersom noen

eventuelt skulle etterspørre det. Dersom menighetskontorene likevel
har mulighet til å følge opp de returnerte valgkortene noe mer, er
dette selvfølgelig ønskelig. Valgkortene kommer gjerne i retur fordi
mottaker har annen postadresse enn bostedsadresse, eller i
forbindelse med flytting. Ufullstendig adressering kan også være en
grunn. Særlig på mindre steder kan riktig adresse til en person være
kjent på menighetskontoret. Kirkerådet setter pris på om
menighetskontoret da kan være behjelpelig med å videresende
valgkortet. Det er ellers opp til hvert enkelt menighetskontor å
vurdere hvor mye kapasitet de har til å følge opp de returnerte
valgkortene. Etter valgdagen bør valgkortene makuleres.
Henvendelser fra dem som uriktig har fått tilsendt valgkort
Det viser seg at det har blitt sendt ut valgkort til en del mennesker
som ikke skulle vært registrert som medlem i Den norske kirkes
medlemsregister. Mange etterlyser svar på hvorfor dette kan skje, og
også hvordan dette kan håndteres på best mulig måte.
Kirkerådet mener det foreløpig er for tidlig å uttale seg om hvordan
disse feilene har oppstått. Det er kjent at måten medlemsregisteret
ble opprettet på i 1998 førte til at for mange personer ble registrert i
medlemsregisteret. Det er også kjent at en del utmeldinger etter
1998 ikke har blitt registrert i det sentrale medlemsregisteret.
Kirkerådet vil ikke spekulere i hvor mange feilregistreringer som kan
forklares ut fra disse kjente feilkildene. Kirkerådet har nå satt i gang
undersøkelser for å finne ut mer om årsakene til feilene i
medlemsregisteret, og vil komme med en rapport om dette i midten
av oktober.
Kirkerådet ber alle menighetskontor om å prioritere de henvendelser
som nå dukker opp i forbindelse med feil i medlemsregisteret. Dette
betyr at henvendelser må bli besvart og ekspedert så raskt som
mulig. Personer som åpenbart er feilregistrerte skal få korrigert sin
medlemsstatus, mens utmeldinger skal gjøres på ordinær måte.
Utlegging av manntall
Fra og med denne uken kan stemmeberettigede medlemmer i Den
norske kirke forhåndsstemme i kirkevalget. Samtidig legges
manntallslistene ut på alle menighetskontor, slik at de som er usikre
på om de står som medlem i kirken selv kan undersøke dette.
Kirkerådet har sendt en melding til NTB om dette. Om media velger å
gi dette noe oppmerksomhet er foreløpig usikkert, men det er en viss
mulighet for at det blir noe mer pågang knyttet til manntallssjekk enn
tidligere.

Det er en mulighet for at noen av dem som kommer for å sjekke
manntallslistene, er de som har bedt om å bli fjernet fra
medlemsregisteret de siste dagene. Ikke alle korrigeringene vil ha
blitt ekspedert før det foreløpige manntallet ble trykket opp. Det vil
derfor være en fordel om flest mulig av dem som har ansvar for
mottak av personer som vil sjekke manntallet, også har tilgang til
medlemsregisteret. På denne måten kan personer også få opplyst
sin helt oppdaterte medlemsstatus.
For å være stemmeberettiget skal man være medlem i Den norske
kirke. Personer som feilaktig har mottatt valgkort er i utgangspunktet
ikke stemmeberettigede, men dersom medlemsstatus ikke blir
korrigert før endelige manntall produseres, kan det ikke utelukkes at
noen av disse stemmer ved valget. Omfanget av dette vil nok være
lite.
Kirkerådet har forståelse for at utsendelsen av valgkort skaper en del
merarbeid for menighetskontorene. Samtidig er utsendelsen av
valgkort det beste verktøyet Kirkerådet har både for å få opp
valgdeltakelsen og for å få rettet feil i medlemsregistret. Kirkerådet
takker medarbeiderne ved menighetskontorene for innsatsen i
forbindelse med forberedelse og gjennomføring av kirkevalget.
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