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Til menighetsråd, kirkelige fellesråd, proster, bispedømmeråd

Kirkevalget 2015

Fastsetting av tilskudd, valgmodul/kandidatpresentasjon/stemmesedler samt valg for personer
med ”selvvalgt sokn”
Tilskudd fra Kirkerådet
Kirkerådet har tidligere signalisert at tilskudd til Kirkevalget 2015 blir på nivå med
valget i 2011 (jf. rundskriv 2-2015). Menighetene har nå registrert sine valgting i
valgmodulen, og en del risikomomenter knyttet til det totale kirkevalgbudsjettet er nå
avklart. Kirkerådet er glad for å kunne meddele at alle summene i tildelingsnøkkelen
som følge av dette har fått et løft godt over indeksjustering. Hvert sokn vil få kr
10000 i grunnstøtte, og det vil i tillegg utbetales kr 3 pr. stemmeberettiget medlem.
Videre vil det utbetales kr 4300 pr. stemmekrets i kommunen som overstiger antall
sokn i kommunen. De menigheter som gjennomfører valgting to dager får en
ytterligere tilleggsbevilgning på kr 2000, og dersom det er overskytende
stemmekretser som har valg begge dagene blir også dette kompensert med kr 2000
pr. stemmekrets. Bortsett fra oppjusteringen av alle summene er tildelingsnøkkelen
tilsvarende den som ble brukt ved de to forrige valgene.
Tildelingsbrevene er nå under produksjon og sendes ut snarlig. Tidspunktet for
utbetaling av selve tilskuddet er satt til 15. august. Erfaringer tilsier at det er
hensiktsmessig å ha et visst tidsrom fra tildelingsbrevet sendes ut og frem til
utbetaling. Dette for å gjøre det mulig å melde tilbake feil i registrerte kontonumre
eller andre eventuelle feil i tildelingsbrevene.

Valgmodulen og www.kirkevalget.no – stemmesedler
Uttrekket av alle kandidatlister og valgtingsregistreringer til trykking av valgkortene
er nå gjort. Valgmodulen blir likevel ikke stengt for korrigeringer og suppleringer.
Korrigeringer av tid og sted for valgting samt kandidatlister vil nå ikke komme med
på valgkortene, men opplysningene som legges i valgmodulen vises også på
kandidatpresentasjonssidene under www.kirkevalget.no. Disse sidene oppdateres to
ganger i døgnet mot valgmodulens database. Mange menigheter har foreløpig ikke
brukt den delen av valgmodulen som heter «kandidatpresentasjon». Her kan
informasjon om kandidatene legges inn i tillegg til bilde. Det er også mulig å legge til
eller endre stillingstittel her. Kirkerådet oppfordrer menighetene til å legge ut mest
mulig informasjon om kandidatene, slik at det blir lettere for velgerne å orientere seg.
Det vil snart også bli mulig å skrive ut stemmesedler til menighetsrådsvalgene fra
hver enkelt presentasjonsside.
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Stemmesedler til de elleve bispedømmene legges i disse dager ut på Kirkerådets
nettside. Direkte lenke til stemmesedlene er www.kirken.no/stemmeseddel. Det
jobbes også med å få klargjort utskriftsmuligheten i valgmodulen, men noen
uforutsette tekniske utfordringer har gjort det noe mer usikkert om stemmesedler til
bispedømmerådsvalgene vil kunne skrives ut herfra. Inntil videre henvises det til den
nevnte lenke.

Valg for stemmeberettigede som har fått flyttet medlemskapet til et
annet sokn enn bostedssoknet («selvvalgt sokn»)
Ved hvert valg er det en del medlemmer som etter innvilget søknad fra biskopen
midlertidig får overført sin stemmerett og valgbarhet til et annet sokn, jf. kirkeloven §
4 annet ledd. Det er det soknet som ønsker å få tilført medlemmet som søker om
flyttingen. Det er også dette soknet som har ansvaret for at personen flyttes i
medlemsregisteret. Ordningen med «selvvalgt sokn» korresponderer dårlig med
ordningen med at man skal kunne stemme i umiddelbar nærhet av der man stemmer
til kommunestyre- og fylkestingsvalget. De som nå har fått overført sin stemmerett til
«selvvalgt sokn», får opplyst på valgkortet at de kan stemme i den stemmekretsen de
tilhører. Dette vil i praksis bli svært vanskelig å gjennomføre, fordi det kan bli en
umulighet for valgstyrene å få innhentet stemmesedlene før opptellingen skal
igangsettes. Vi henstiller derfor alle menigheter som har fått tilført medlemmer
som er bosatt i andre sokn, om å kontakte disse og be dem om å
forhåndsstemme.
Til slutt nevnes det også at kandidater til valg fremdeles kan sitte i
valgstyrer/stemmestyrer, selv om reglene for valg av kommunestyre er endret på
dette punktet.

Oslo, 2. juli 2015

Gerd Karin Røsæg
fung. direktør
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