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Til menighetsråd, kirkelige fellesråd, proster, bispedømmeråd

Kirkevalget 2015

Utsending av valgkort, registrering i valgmodul og
håndtering av supplerende nominasjon
Valgkort
I begynnelsen av august blir det sendt ut valgkort til alle stemmeberettigede medlemmer
i Den norske kirke. Valgkortene vil bli distribuert i hovedsak i uke 31, og vil nå
medlemmene før forhåndsstemmingen begynner mandag 10. august. På valgkortet vil
man finne informasjon om tid og sted for valget, samt oversikt over kandidatene til både
menighetsrådsvalg og valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet.
Nytt i 2015 er at valgkortene vil ha adressene til soknene, - registrert i
Enhetsregisteret, som returadresse. Dette fordi menighetene kan gjøre mer med
valgkort som kommer i retur, enn Kirkerådet. De som returnerer valgkortene fordi de
ikke er medlem i kirken, bør kontaktes slik at de kan bli tatt ut av medlemsregisteret.
Dette er et ansvar som ligger til den lokale kirkebokfører. Videre kan menighetene ha
kjennskap til rett adresse til personer som i august ikke bor på den folkeregistrerte
adressen hentet ut i juni. Det kan også være nyttig for menighetene å få kjennskap til om
det er områder i soknet der valgkortene ikke har kommet frem og kanskje også se til at
adressekvaliteten i soknet blir bedre. Hvis valgkortene blir returnert til Kirkerådet blir de
bare makulert. Vi oppfordrer med dette alle om å sjekke at de registrerte
opplysningene i Enhetsregisteret (http://www.brreg.no/) er korrekte, og snarest gjøre
korrigeringer (se rundskriv 1 – 2014).
Uttrekk av adresselister vil skje fra og med 10. juni.
Menighetene kan få noen regninger fra Posten knyttet til retur av valgkort. I de tilfellene
der valgkortet ikke kommer frem til noen adresse vil dette ikke koste noe. I de få
tilfellene valgkortet kommer frem til påtrykt adresse, men mottakeren aktivt returnerer
valgkortet, vil returporto bli belastet menigheten. Kirkerådet vil kompensere for dette
(se avsnittet om økonomi nedenfor).

Påminnelse – registrering i valgmodul
De kirkelige registrene inkludert valgmodulen har blitt kraftig fornyet. Nå er de
kirkelige registrene samlet på samme portal. Det har blitt utarbeidet nye
brukerveiledninger som ligger tilgjengelig både i registerløsningen (register.kirken.no)
og på kirkevalget.no (http://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styreskirken/kirkevalget/for-medarbeidere/veiledninger/).
Opplysninger om tid og sted for valget skal legges inn i valgmodulen innen 1. juni.
Også opplysninger om kandidater skal legges inn i valgmodulen innen samme frist
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(senest 10. juni for de menighetene som har supplerende nominasjon). Fristen nærmer
seg og vi ber de som ikke har begynt registreringen, om å gjøre dette. Kirkerådet
oppfordrer alle om å gjøre ferdig registreringen så snart som mulig. Opplysninger fra
menighetene skal trykkes på valgkortet slik at alle velgere får korrekt informasjon om
stemmekretser, valglokaler, åpningstider og kandidater. Opplysningene vil også bli
publisert på kirkevalget.no. I tillegg skal opplysningene brukes ved beregning av
tilskudd til hver menighet (ref. punkt 2.1.1.1 s. 22 i valghåndboken).

Håndtering av supplerende nominasjon
Nytt av året er at supplerende nominasjon også kan bli benyttet ved
menighetsrådsvalget. Dette skal bare ha vært gjort dersom nominasjonskomiteen ikke
skaffet nok kandidater ut fra valgreglene (minst antallet faste medlemmer og
varamedlemmer som skal velges) og det ikke kom lister fra andre grupper av
forslagsstillere. De supplerende kandidatene skal legges inn i valgmodulen og rangeres
ut fra en loddtrekning. Loddtrekningen må gjøres av minst to personer i fellesskap. Det
må utarbeides en protokoll fra loddtrekningen som minst to personer signerer, og den
skal følge valgboken for menighetsrådsvalget.

Økonomi
Angående økonomi viser vi til rundskriv 4 – 2014. Det ble da skrevet at det var vedtatt
at 27 mill. kroner skulle gå til soknene. Kirkerådet har nå funnet det mulig å øke denne
summen til 28 mill. kroner, men denne økningen må også dekke eventuelle ekstra
utgifter knyttet til retur av valgkort. Nøyaktige summer til de enkelte soknene vil bli
regnet ut i juni (jf. avsnitt om valgmodulen), men rammene gjør at menighetene kan
planlegge valget på samme måte som i 2011.

Oslo, 13. mai 2015

Gerd Karin Røsæg
fung. direktør
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