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Til menighetsråd, kirkelige fellesråd, proster, bispedømmeråd 

 

Kirkevalget 2015 

 

Viktig siste informasjon om gjennomføringen av 
Kirkevalget 2015 
 

Valgmanntallet  
Valgmanntallet er i 2015 likt som ved forrige valg. Velgerne skal ved stemmegivning 

bare krysses av én gang i manntallet, selv om det blir stemt både ved menighetsråds-

valget og ved bispedømmerådsvalget. Denne prosedyren er tilstrekkelig, og svarer til 

prosedyren ved kommunestyre- og fylkestingsvalget. På denne måten blir tallet på 

personer totalt som har stemt registrert. Informasjon om hvor mange som stemte ved det 

ene eller det andre valget, vil komme frem etter hvert som dette blir registrert i 

valgmodulen.  

 

Det har vært arbeidet mye med å bedre datakvaliteten i medlemsregisteret den siste 

tiden. Fremdeles er det noen personer som ikke får riktig stemmekrets eller rett sokn 

koblet til sin adresse i registeret. Disse har dessverre mottatt valgkort med feil og/eller 

mangelfull informasjon, og møter gjerne opp i det soknet de mener å høre til og ønsker å 

gi sin stemme der. De som ikke har fått tildelt stemmekrets, blir gjerne stående under 

stemmekrets «ukjent». De som ikke er registrert med sokn, vil en ikke finne i manntallet 

i det hele tatt. Det er utarbeidet et skjema som kan benyttes ved slike tilfeller, skjema 

2.3.2 Begrunnelse av ønske om å stemme. Det er valgstyret sitt ansvar å godkjenne eller 

forkaste stemmesedlene. Det anbefales at det ved opptellingen av stemmene er mulig å 

kontakte en person som har tilgang til medlemsregisteret, slik at en kan finne 

informasjon om personer som en ikke finner i manntallet. Dersom en stemme fra en 

velger som ikke står i manntallet blir godkjent, må vedkommende føres inn for hånd i 

manntallet og det må krysses av at personen har stemt.  

 

Ansatte vil også i år være merket av i manntallet på forhånd. Dette gjelder ansatte som 

etter reglene ikke har stemmerett ved valg av leke medlemmer til bispedømmerådet (jf. 

Regler for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet §§ 5-2 og 6-2). Ansatte i disse 

kategoriene har fått stemmesedler og annet materiell fra bispedømmekontorene. Frist for 

innsending er 14. september. I det foreløpige manntallet som soknene har hatt fremlagt, 

har det vært mangler i registreringen av ansatte. Feilen er nå rettet opp, og avkryssingen 

i manntallet skal nå speile de opplysningene arbeidsgiverne har rapportert inn til AA-

registeret. Prester som ikke er ansatt av bispedømmeråd, fellesråd eller menighetsråd, 

må registreres for hånd. Bispedømmekontorene vil melde fra til valgstyrene om disse få 

tilfellene. Det kan tenkes at det er velgere som har kryss for «ansatt» uten at de faktisk 

har stemmerett ved valg av geistlig eller lek kirkelige tilsatt representant. Valgstyret må 

da vurdere hver enkelt sak og ta stilling til om velgeren også skal få stemme ved valg av 

leke medlemmer til bispedømmerådet.  
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Endelig manntall skal skrives ut etter 1. september. Kirkerådet anbefaler at dette gjøres 

tett opptil valgdagen, slik at manntallet er mest mulig oppdatert.  

 

Stemmesedler fra bispedømmerådsvalget  
Valgstyrene skal ikke behandle stemmesedlene til bispedømmerådsvalget utover å telle 

dem og å sende dem videre til bispedømmet. Ingen stemmesedler til 

bispedømmerådsvalget skal forkastes av valgstyrene. Stemmesedler fra 

bispedømmerådsvalget skal sendes til valgrådet i bispedømmet innen onsdag 16. 

september, og etter den prosedyre som er nevnt i Valghåndboken s. 83, veiledning 

2.1.11 (del B, punkt 2). Før innsending skal følgeskrivet fra valgmodulen fylles ut og 

legges ved stemmesedlene (dette bør skrives ut på forhånd). Om bispedømmet ikke har 

bestemt noe annet, skal stemmesedlene sendes med post. Det skal ikke brukes 

rekommandert post, men stemmesedlene må sendes slik at de kommer frem raskt og kan 

spores («Ekspress over natten» anbefales på det sterkeste).  

 

Nytt i reglene for opptelling 
Det er gjort noen endringer i reglene siden 2011. Strykninger skal det ikke tas hensyn til. 

Det er også satt en grense på opptil tre tilleggsstemmer og opptil tre påførte navn. 

Tilleggsstemmer og navn utover de tre øverste skal det ikke tas hensyn til (jf. Regler for 

valg menighetsråd §§ 11-4 og 11-5). Det er også nytt at det i noen tilfeller har blitt åpnet 

for supplerende nominasjon. Disse kandidatene er plassert nederst på valglisten ut fra 

loddtrekning. Dersom det er stemmelikhet der supplerende kandidater er involvert, er 

det ikke rekkefølgen på valglisten som fastsetter resultatet. Stemmelikhet som 

involverer supplerende kandidater, skal alltid avgjøres ved egen loddtrekning.  

 
Slik reglene nå er utformet, er det svært sjelden at en stemmeseddel må forkastes. 

Dersom det er merket på stemmeseddelen hvem som har stemt eller dersom det ikke er 

stempel på stemmeseddelen, skal den forkastes. Kontor for studentprester og feltprester 

blir regnet som menighetskontor, med anledning til å gjennomføre forhåndsstemming. 

Forhåndsstemmer fra disse kontorene skal derfor godkjennes som forhåndsstemmer fra 

andre menighetskontor. 

 

Rapportering av valgresultat  
Etter valget skal valgresultat og andre opplysninger legges inn i valgmodulen (jf. Regler 

for valg av menighetsråd § 11-6). Valgdeltakelse og valgresultat skal rapporteres innen 

16. september. Det er svært viktig at denne fristen overholdes. Dette skyldes blant annet 

krav om offentliggjøring av resultatene. Også andre opplysninger bør rapporteres snarest 

mulig, og senest innen 1. oktober.  

 
Kirkerådet er klar over den store arbeidsbøren kirkevalget representerer lokalt, og det er 

imponerende å se den store innsatsen som blir nedlagt for å gjøre valget tilgjengelig for 

velgerne. Dette skaper igjen interesse og forventninger om at valgresultatet blir 

offentliggjort kort tid etter valget. Det er også avgjørende viktig for den 

forskningsmessige evalueringen at rapporteringsfristen blir etterfulgt. KIFO (Stiftelsen 

Kirkeforskning) skal ha evalueringen av Kirkevalget 2015 ferdig innen 1. februar 2016. 

For at de skal bli ferdig i tide, må dokumentasjonen være inne til fastsatt frist. Se ellers 

Valghåndboken s. 83, veiledning 2.1.11 (del B og C).  

 

Inkluderende kirkevalg  
Vi minner om at kirkevalget skal være et inkluderende og tilgjengelig valg for alle. Det 

er viktig at valglokalet ikke har hindringer for rullestolbrukere eller andre som kan blir 
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hindret av fysiske barrierer. For velgere med funksjonshemming er det en ordning med 

assistanse eller følge inn i valglokalet. Denne ordningen skal også gjelde for kirkevalget 

(jf. Regler for valg av menighetsråd § 9-11).  

 
Det er utarbeidet valginformasjon for blinde og svaksynte. Mer om dette finnes på 

www.kabb.no. I alle norske menigheter bor det døve eller hørselshemmede. Mange av 

disse har dobbelt medlemskap ved at de i tillegg til å være medlem i et geografisk sokn, 

også er medlem i en døvemenighet. Dette vil si at de også kan stemme ved valget i sin 

døvemenighet. Valgdager for døvemenighetene er søndag 13. september eller mandag 

14. september.  

 

Rapportering og kunngjøring ved forholdstallsvalg, prøveordning og 

sammenslåing av sokn 
Menighetsråd som har forholdstallsvalg (flere lister), sokneråd som deltar i 

prøveordning med felles menighetsråd samt menighetsråd der det blir sammenslåing av 

sokn fra nyåret, vil få tilsendt egen informasjon om noen særlige rutiner for registrering 

og rapportering i valgmodulen m.m.  

 

Beredskap i Kirkerådet og i bispedømmene i forbindelse med valget 
Brukerstøttekontoret for medlemsregisteret (Kirkerådet) er åpent hverdager kl. 09.00-

15.00. Telefon til brukerstøtte er 23 08 12 34. De elleve valgansvarlige i bispedømmene 

vil være tilgjengelige på telefon både søndag 13. og mandag 14. september. Se 

nettsidene til bispedømmene for kontaktinformasjon. Valgsekretariatet i Kirkerådet vil 

være på plass søndag 13. september kl. 13.00-20.00 og mandag 14. september kl. 09.00-

23.00, og kan svare på eventuelle spørsmål som ikke bispedømmene kan hjelpe med.  

 

www.kirkevalget.no / www.kyrkjevalet.no  
Til slutt minner vi om valgportalen på nett. Her ligger det diverse hjelpemateriell og 

maler under lenken «for medarbeidere». Her finnes det også plakater med veiledninger 

til velgerne (bør være godt tilgjengelig i valglokalet), veiledning og opptellingsskjema 

til selve opptellingen, rapporter for stemmestyre etc.  

 
Alt godt for gjennomføringen av Kirkevalget 2015! 

 

 

 

Oslo, 2. september 2015 

 

 

 

Jens-Petter Johnsen   Anders Backer-Grøndahl Eide 

direktør     seniorrådgiver (prosjektleder Kirkevalget 2015) 

  

 

 


