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Endeleg innstilling frå komité D 

 

Samandrag av saksorienteringa 
Denne saka har to deler. Den første handlar om valordning ved val av prest og lek 

kyrkjeleg tilsett til bispedømeråd og Kyrkjemøtet. Spørsmålet er om valet skal 

gjennomførast som preferanseval eller fleirtalsval. Spørsmålet var på høyring hausten 

2020 og i høyringa foreslo Kyrkjerådet å gå over frå preferanseval til fleirtalsval ved val 

av prest og lek kyrkjeleg tilsett til bispedømeråd og Kyrkjemøtet. Dette fekk ikkje støtte 

i høyringa og det blir difor foreslått å behalde ordninga med preferanseval.  

 

Den andre delen av saka handlar om reglar for val av prest og lek kyrkjeleg tilsett til 

bispedømeråd og Kyrkjemøtet. Før kyrkjevalet i 2023 må reglar for kyrkjeval bli 

vedtekne på nytt. I denne høyringa er paragrafane i kirkevalgreglene som gjeld val av 

prest og lek kyrkjeleg tilsett samla i eit eige sett med reglar. Det blir foreslått å gå over 

til digitale val, elles blir det berre foreslått mindre endringar. 

 

Komiteens merknadar 

 

Komiteen legg saksframlegget til grunn. Komiteen har i tillegg følgjande merknadar: 

 

1. Komiteen sluttar seg til forslaget frå Kyrkjerådet om å vidareføre ordninga med 

preferanseval ved val av prest og lek kyrkjeleg tilsett til bispedømeråd og 

Kyrkjemøtet. Dette er den mest rettferdige valordninga. Dei praktiske problema 

med oppteljing og valoppgjer kan løysast ved digitalt val og valoppgjer. 

Komiteen støttar at reglane for val av prest og lek kyrkjeleg tilsett til 

bispedømeråd og Kyrkjemøtet blir eit eige regelsett og at valet blir gjennomført 

som heildigitalt val. 

 

2. Det digitale valet av prest og lek kyrkjeleg tilsett skjer over mange dagar. Når 

omgrepet valdagen er brukt i regelverket, siktar det difor til valdagen for val av 

leke medlemmar til bispedømeråd og Kyrkjemøtet. Komiteen foreslår å presisere 

dette gjennom å ta inn ein definisjon i § 1-3 ny bokstav f. 

 

3. Komiteen viser til at § 5-4 (4) slår fast at «[p]ublisering av foreløpige resultater 

av avgitte elektroniske stemmer kan skje etter at stemmegivingen er avsluttet på 

valgdagen». Resultata ved val av prest og lek kyrkjeleg tilsett vil ikkje vere 

foreløpige på valdagen, dei vil vere endelege. Komiteen foreslår difor å stryke 

ordet foreløpige. 
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4. Komiteen har blitt gjort merksam på at det er naudsynt å gjere nokre 

regeltekniske endringar i § 7-4 om endringar i andre forskrifter for at reglane 

skal være sett opp i samsvar med retningslinjene i Justis- og 

beredskapsdepartementet si rettleiing Lovteknikk og lovgjennomgåelse. 

Komiteen gjer òg framlegg om å flytte endringane i andre forskrifter til eige 

vedtakspunkt, i staden for å ta det inn i ein paragraf i reglane for val av prest og 

lek kyrkjeleg tilsett. 

 

5. Komiteen ser framlegga til endringar som tekniske og difor som tilstrekkeleg 

greia ut til å bli vedtatt av Kyrkjemøtet 2021 i tråd med Kyrkjemøtet si 

forretningsorden § 2-4. 

 

Kyrkjemøtets vedtak 
  

1. Preferanseval blir vidareført som valordning ved val av prest og lek kyrkjeleg tilsett. 

2. Kirkemøtet vedtar følgjande: 

 

Forskrift om regler for valg av prest og lek kirkelig tilsatt til medlem av 

bispedømmeråd og Kirkemøtet  

 
Fastsettes av Kirkemøtet i medhold av lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn 

(trossamfunnsloven) § 12 annet ledd og kirkeordning 30. mars 2019 nr. 2307 for Den norske kirke §§ 7 

tredje ledd, 24 annet ledd og 27. 

 

Kapittel 1. Formål, virkeområde og definisjoner 

 

§ 1-1. Reglenes formål 

Formålet med reglene er å legge forholdene til rette slik at prester og leke kirkelig 

tilsatte i Den norske kirke ved frie og hemmelige valg skal kunne velge sine 

representanter til bispedømmeråd og Kirkemøtet. 

 

§ 1-2. Reglenes virkeområde 

Disse reglene gjelder ved valg av prest og lek kirkelig tilsatt til medlem av 

bispedømmeråd og Kirkemøtet. 

 

§ 1-3. Definisjoner 

Ved valg av prest og lek kirkelig tilsatt legges følgende definisjoner til grunn: 

a. Stemmeseddel: med stemmeseddel i kirkevalgreglene menes også elektronisk 

stemmeseddel. 

b. Digitalt valgsystem: systemet som brukes til internettstemmegivning. 

c. Autentisering: verifisering av identitet, slik at velgeren kan logge seg inn på 

digitalt valgsystem. 

d. Kryptering: å gjøre informasjon uleselig på en måte som gjør at informasjonen 

kun kan gjøres leselig om man har tilgang til en dekrypteringsnøkkel. 

e. Dekryptering: å gjøre kryptert informasjon leselig ved bruk av en 

dekrypteringsnøkkel. 

f. Valgdagen: med valgdagen menes valgdagen for leke. 

 

Kapittel 2. Stemmerett, manntall og valgbarhet 
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§ 2-1. Stemmerett ved valg av prest til bispedømmeråd og Kirkemøtet 

(1) Stemmerett ved valg av prest til bispedømmeråd og Kirkemøtet har prest i Den 

norske kirke som oppfyller følgende vilkår: 

a. vedkommende er tilsatt i en fast ordnet kirkelig prestestilling, 

b. vedkommende er medlem av Den norske kirke, 

c. vedkommende er ordinert prest og 

d. vedkommende har en stilling på minst 40 prosent. 

(2) Med fast ordnet kirkelig prestestilling menes en stilling som er organisert som en 

prestestilling, hvor det inngår i stillingens oppgaver å forrette gudstjenester og kirkelige 

handlinger. Dette gjelder blant annet institusjonsprester, sykehusprester, studentprester, 

feltprester og menighetsprester. Det samme gjelder vikarprester tilsatt i et vikariat på 

minst ett år. Prestevikarer og ordinerte prester som ikke er i ordnet prestestilling faller 

utenom. Prest i Den norske kirke som er generalsekretær i en organisasjon tilknyttet 

Den norske kirke, har også stemmerett ved valg av prest. 

(3) For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet for prester på 

valgdagen. 

(4) Stemmeretten utøves i det bispedømmet den stemmeberettigede er tilsatt. 

Døveprestene har forslags- og stemmerett ved valg av prest til Oslo bispedømmeråd. 

(5) Ved permisjon med varighet under ett år vil vedkommende fortsatt ha stemmerett 

som prest, men det vil være den som vikarierer i stillingen, som deltar i valget av 

nominasjonskomité og som har forslagsrett, dersom vedkommende for øvrig oppfyller 

kravene. 

 

§ 2-2. Stemmerett ved valg av lek kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og Kirkemøtet 

(1) Stemmerett ved valg av lek kirkelig tilsatte til bispedømmeråd og Kirkemøtet har 

tilsatt i Den norske kirke som oppfyller følgende vilkår: 

a. vedkommende er tilsatt av menighetsråd, fellesråd eller bispedømmeråd, 

b. vedkommende er medlem av Den norske kirke, 

c. vedkommende har ikke stemmerett som prest etter § 2-1 og 

d. vedkommende har en stilling på minst 40 prosent. 

(2) For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet for leke kirkelig 

tilsatte på valgdagen. 

(3) Stemmeretten utøves i det bispedømmet den stemmeberettigede er tilsatt. Lek 

kirkelig tilsatt i døvemenighetene har forslags- og stemmerett ved valg av lek kirkelig 

tilsatt til Oslo bispedømmeråd. 

(4) Ved permisjon med varighet under ett år vil vedkommende fortsatt ha stemmerett 

som lek kirkelig tilsatt, men det vil være den som vikarierer i stillingen, som deltar i 

valget av nominasjonskomité og som har forslagsrett, dersom vedkommende for øvrig 

oppfyller kravene. 

 

§ 2-3. Manntall  

(1) Kirkerådet, i samarbeid med bispedømmerådet, er ansvarlig for at et manntall over 

stemmeberettigede ved valg av prest og lek kirkelig tilsatt opprettes og oppdateres på 

grunnlag av opplysninger fra bispedømmerådet og kirkelige fellesråd. 
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(2) Kirkerådet sørger for at det blir utarbeidet et elektronisk manntall til bruk ved den 

elektroniske stemmegivningen. Velgeren får tilgang til å kontrollere egen 

manntallsoppføring via internett ved å autentisere seg i det digitale valsystemet. 

(3) Det er ansettelsesforhold den 1. juni i valgåret som avgjør om man er 

stemmeberettiget som prest, lek kirkelig tilsatt eller lek.  

(4) Oppdateringer i manntallet etter 1. juni kan bare skje på bakgrunn av følgende 

forhold: 

a. Krav om retting av feil, oppdaget feil eller klage. 

b. Ved dødsfall. Vedkommende strykes fra manntallet, med mindre 

vedkommende allerede har avgitt godkjent stemmegivning. 

(5) Det skal ikke føres noen inn i eller ut av manntallet hvis vedkommende derved får 

stemmerett både som prest eller lek kirkelig tilsatt og som lek, eller ikke får stemmerett 

hverken som prest eller lek kirkelig tilsatt eller lek. I slike tilfeller skal ikke manntallet 

ved valg av prest eller lek kirkelig tilsatt oppdateres uten at manntallet ved valg av leke 

blir oppdatert tilsvarende. 

(6) Velger skal ikke føres inn i manntallet dersom vedkommende er manntallsført som 

stemmeberettiget ved valg av leke til bispedømmeråd og Kirkemøtet og har avgitt 

forhåndsstemme til dette valget. 

(7) Alle som mener at de selv eller andre feilaktig er innført eller utelatt fra manntallet, 

kan kreve at Kirkerådet retter feilen. 

(8) Kirkerådet skal snarest sende melding til den som berøres av oppdateringer i 

manntallet som er foretatt på grunnlag av søknad om innføring og krav om retting. 

 

§ 2-4. Valgbarhet ved valg av prest til bispedømmeråd og Kirkemøtet 

(1) Valgbar som prest til bispedømmeråd og Kirkemøtet er de som har stemmerett etter 

§ 2-1 og ikke er utelukket eller fritatt. 

(2) Utelukket fra valg som prest til bispedømmeråd og Kirkemøtet er: 

a. tilsatte ved bispedømmekontoret i en stilling på over 15 timer i uken og 

b. tilsatte i Kirkerådet. 

(3) Om en person skal utelukkes fra valg avhenger av om vedkommende innehar 

stillingen på valgdagen. 

(4) Ved permisjon med varighet under ett år vil vedkommende fortsatt være valgbar, 

men det vil være varamedlemmet som fungerer som medlem i permisjonsperioden. 

 

§ 2-5. Valgbarhet ved valg av lek kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og Kirkemøtet 

(1) Valgbar som lek kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og Kirkemøtet er de som har 

stemmerett etter § 2-2 som senest i det år det stemmes vil ha fylt 18 år og ikke er 

utelukket eller fritatt. 

(2) Utelukket fra valg som lek kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og Kirkemøtet er: 

a. tilsatte ved bispedømmekontoret i en stilling på over 15 timer i uken og 

b. tilsatte i Kirkerådet. 

(3) Om en person skal utelukkes fra valg avhenger av om vedkommende innehar 

stillingen på valgdagen. 

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2018-04-16-584/§2-3
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2018-04-16-584/§2-4
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(4) Ved permisjon med varighet under ett år vil vedkommende fortsatt være valgbar, 

men det vil være varamedlemmet som fungerer som medlem i permisjonsperioden. 

 

§ 2-6. Tvilstilfelle 

Kirkerådet avgjør i tvilstilfelle om og hvor en person har stemmerett og er valgbar. 

 

§ 2-7. Rett til å kreve fritak fra valg 

(1) Rett til å kreve seg fritatt for valg som prest eller lek kirkelig tilsatt til 

bispedømmeråd og Kirkemøtet har den som avgir skriftlig erklæring om at 

vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten.  

(2) Slik erklæring må settes frem innen den frist bispedømmerådet setter, ellers tapes 

retten til å strykes fra listeforslaget. Den som unnlater å kreve seg fritatt fra å stå på 

liste, kan ikke nekte å motta valg. 

 

Kapittel 3. Nominasjon og stemmegivning 

 

§ 3-1. Nominasjon. Krav til listen. Stemmesedler.  

(1) Ved nominasjon til valg av prest gjelder følgende: 

a. Valgrådet skal i samarbeid med prosten innkalle prestene i ordnet kirkelig 

stilling i hvert prosti til et fysisk eller digitalt møte hvor prestene velger en 

prest som medlem og en prest som varamedlem til nominasjonskomiteen for 

prestene. Det bør tilstrebes representasjon av yngre prester samt at begge kjønn 

er representert. 

b. Valgbare til nominasjonskomiteen er de som er valgbare ved valg av prest, jf. § 

2-4. Medlemmer og varamedlemmer av bispedømmerådet er utelukket fra å 

være representert i nominasjonskomiteen. 

c. Valgrådet skal i god tid, senest 15. desember i året før valgåret, sende en 

oppfordring til prestene i ordnet kirkelig stilling i bispedømmet om innen 1. 

februar i valgåret å fremme forslag til prest som medlem av bispedømmerådet 

og Kirkemøtet. Valgrådet i Oslo bispedømme skal sende en oppfordring til 

samtlige prester i døvemenighetene om å fremme forslag til prest som medlem. 

De som foreslås, skal forespørres om de er villige til å la seg nominere. 

(2) Ved nominasjon til valg av lek kirkelig tilsatt gjelder følgende: 

a. Valgrådet skal i samarbeid med kirkevergen ved prostesetet innkalle de leke 

kirkelig tilsatte i hvert prosti til et fysisk eller digitalt møte hvor de leke 

kirkelig tilsatte velger et medlem og et varamedlem til nominasjonskomiteen 

for lek kirkelig tilsatte. Det bør tilstrebes representasjon av yngre leke kirkelig 

tilsatte samt at begge kjønn er representert. 

b. Der tungtveiende grunner tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre valgmøte 

ved valg av lek kirkelig tilsatt, kan valgrådet gi dispensasjon. I slike tilfeller 

skal følgende prosedyre følges: 

i. Kirkevergen ved prostesetet sammenkaller én representant fra hver 

yrkesgruppe til et møte hvor det oppstilles én eller flere kandidater til 

nominasjonskomiteen. Representantene utpekes etter forslag fra de 

tillitsvalgte for yrkesgruppene. En bør forsøke å få med representanter for 

ulike sokn i prostiet. 
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ii. Forslaget/forslagene sendes ut på avstemning blant de stemmeberettigede 

leke kirkelig tilsatte i prostiet. Avstemningen finner sted digitalt innen 

fristen for avholdelse av valgmøte. 

c. Valgbare til nominasjonskomiteen er de som er valgbare ved valg av lek 

kirkelig tilsatt, jf. § 2-5. Medlemmer og varamedlemmer av bispedømmerådet 

er utelukket fra å være representert i nominasjonskomiteen. 

d. Valgrådet skal i god tid, senest 15. desember i året før valgåret, sende en 

oppfordring til leke kirkelig tilsatte i bispedømmet om innen 1. februar i 

valgåret å fremme forslag til lek kirkelig tilsatt medlem av bispedømmerådet. 

Valgrådet i Oslo bispedømme skal sende en oppfordring til samtlige leke 

kirkelig tilsatte i døvemenighetene om å fremme slikt forslag. De som foreslås 

skal forespørres om de er villige til å la seg nominere. 

(3) Ved nominasjon til prest og til lek kirkelig tilsatt gjelder følgende felles 

bestemmelser: 

a. Nominasjonskomiteene velger selv sin leder. Etter utløpet av fristen innkalles 

nominasjonskomiteene til ett eller flere møter der den setter opp listeforslag 

med fem kandidater. Nominasjonskomiteene bestemmer selv sin 

voteringsordning. Uenighet avgjøres ved alminnelig flertall. I tillegg til de 

innkomne forslag kan nominasjonskomiteenes medlemmer fremme forslag om 

én kandidat hver. 

b. Nominasjonskomiteene bør tilstrebe bredde i kandidatenes syn på aktuelle 

kirkelige spørsmål og skal i forbindelse med nominasjonen innhente 

kandidatenes syn på slike spørsmål. Nominasjonskomiteene fastsetter selv 

hvilke spørsmål som skal forelegges kandidatene. Bare personer som er 

valgbare, kan oppføres på listeforslaget. Kandidatene spørres på forhånd om de 

er villige til å stå på listeforslaget. 

 

§ 3-2. Krav til og behandling av listen 

(1) Fristen for innlevering av nominasjonskomiteens listeforslag er kl. 12 den 30. mars i 

valgåret. Listeforslaget anses for innlevert når det er kommet inn til valgrådet. 

(2) Listeforslaget må oppfylle følgende vilkår: 

a. Det må angi hvilket valg det gjelder. 

b. Det må angi hvilke kandidater som stiller til valg på listen. Medlemmer og 

varamedlemmer av nominasjonskomiteen kan ikke settes på listen. 

Kandidatene føres opp på listen i alfabetisk rekkefølge med angivelse av 

fullstendig navn, stilling, menighet og alder. 

c. Listeforslaget må inneholde 

 i. minst 40 prosent kandidater av hvert kjønn, 

 ii. kandidater fra forskjellige distrikter og 

 iii. om mulig minst én kandidat under 30 år. 

d. Listeforslaget må være underskrevet av nominasjonskomiteens leder. 

Underskriften på listeforslaget kan være skannet. 

(3) Listeforslaget skal ikke inneholde annen type informasjon til velgerne enn det som 

fremgår av denne paragrafen. 

(4) Listeforslaget skal ha følgende vedlegg: 

a. En oversikt over kandidatenes fødselsdato. 
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b. Dersom en kandidat ikke tilfredsstiller krav for valgbarhet når listeforslaget 

innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende 

vil være valgbar på valgdagen. 

c. En oversikt over kandidatene der disse blir nærmere presentert. Foruten de 

opplysninger som finnes på listeforslaget, tas det her med opplysninger om 

utdanning/yrke, verv i offisiell og kirkelig sammenheng og andre opplysninger 

som vil være av betydning for dem som skal avgi stemme. Kandidatene 

presenteres også med bilde. Det forutsettes at presentasjonen også omfatter hva 

kandidatene særlig vil arbeide for og ser som viktige satsingsområder, samt 

opplysninger om kandidatenes syn på aktuelle kirkelige spørsmål. 

(5) Valgrådet avgjør innen 30. april i valgåret om forslag til valglister kan godkjennes. 

(6) Dersom et listeforslag ved innleveringen ikke oppfyller reglenes krav, skal valgrådet 

gjennom forhandlinger med nominasjonskomiteens leder forsøke å bringe forslaget i 

samsvar med reglene. 

(7) Valgrådet skal underrette samtlige kandidater på listeforslaget om at de er satt opp 

på listeforslag og opplyse om adgangen til å søke om fritak. 

 

§ 3-3. Supplerende nominasjon 

(1) Stemmeberettigede prester i bispedømmet, minst ti i antallet og med representasjon 

fra minst to prostier, kan fremme alternative kandidater i den supplerende nominasjonen 

ved valg av prest til bispedømmeråd og Kirkemøtet senest kl. 12 den 15. mai i valgåret. 

(2) Stemmeberettigede leke kirkelig tilsatte i bispedømmet, minst ti i antallet og med 

representasjon fra minst to prostier, kan fremme alternative kandidater i den 

supplerende nominasjonen ved valg av lek kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og 

Kirkemøtet senest kl. 12 den 15. mai i valgåret. 

(3) Forslagsstillerne kan kun nominere én kandidat. Det må foreligge underskrift fra 

forslagsstillerne og det må oppgis en tillitsvalgt for forslagsstillerne. Underskriftene på 

forslaget kan være skannet. Det må også foreligge skriftlig bekreftelse fra kandidaten 

om at vedkommende er villig til å stille til valg. 

(4) Valgrådet avgjør om forslagene om supplerende nominasjon skal godkjennes og 

setter opp de endelige valglistene innen 20. mai i valgåret. Valgrådet sørger for at disse 

listene blir kunngjort innen 20. mai i valgåret. 

(5) Forslag til kandidater ved supplerende nominasjon skal føres opp på den endelige 

valglisten så sant de er kommet inn innen fristens utløp og vilkårene i annet og tredje 

ledd er oppfylt. 

 

§ 3-4. Valgpresentasjon  

Valgrådet utarbeider presentasjoner av kandidatene. Presentasjonen skal bygge på 

opplysningene gitt etter § 3-2 fjerde ledd bokstav c.  

 

§ 3-5. Stemmesedler. Konfigurasjon. 

(1) Kirkerådet fastsetter stemmesedlenes utforming. 

(2) Kirkerådet skal innen utgangen av juli i valgåret sørge for at installasjon og 

basiskonfigurasjon av det digitale valgsystemet er gjennomført korrekt. 
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(3) Kirkerådet skal i det digitale valgsystemet utarbeide elektroniske stemmesedler før 

forhåndsstemmegivningen starter. Det skal gå tydelig fram av stemmeseddelen at 

kandidatene er ordnet alfabetisk og ikke er rangert i prioritert rekkefølge. 

Kapittel 4. Stemmegivningen 

§ 4-1. Stemmegivingen 

(1) Velgere kan avgi stemme elektronisk over internett ved å logge seg på det digitale 

valgsystemet fra 10. august kl. 0900 til og med utgangen av onsdag før valgdagen.  

(2) Velgeren skal legitimere seg overfor det digitale valgsystemet gjennom 

autentiseringsløsningen. 

(3) Det skal brukes en identifiserings- og autentiseringsløsning for pålogging til det 

digitale valgsystemet på minimum sikkerhetsnivå 4. 

(4) Etter autentisering får velgeren tilgang til å avgi elektronisk stemme. 

(5) Velgeren kan gi uttrykk for sin rangering av kandidatene på stemmeseddelen ved å 

markere velgerens første preferanse med tallet én, andrepreferansen med tallet to osv. 

Velgeren skal rangere minst én kandidat. Velgeren kan rangere så mange av de 

nominerte kandidatene som velgeren ønsker. Andre endringer på stemmeseddelen teller 

ikke med ved valgoppgjøret. 

(6) En velger som har avgitt elektronisk stemme tidligere, kan stemme på nytt 

elektronisk over internett. 

(7) Dersom velgeren har avgitt flere elektroniske stemmegivninger, er det den sist 

avgitte stemmegivning som skal godkjennes. 

 

Kapittel 5. Prøving av stemmegivninger og stemmesedler, opptelling, 

kandidatkåring, protokollering, m.m. 

 

§ 5-1. Dekryptering. Prøving.  

(1) Etter at den digitale stemmegivningen er avsluttet, skal avgitte elektroniske stemmer 

dekrypteres. Før dekrypteringen skal de elektroniske stemmene klargjøres. Ved 

klargjøringen skal det gjøres korrigeringer for stemmer fra velgere som har stemt 

elektronisk flere ganger. Resterende elektroniske stemmer dekrypteres. 

(2) Dekryptering 

a. Internettvalgstyret skal forestå dekryptering av de elektroniske stemmene. 

b. For å sikre at ingen enkeltperson er i posisjon til å dekryptere stemmer, skal 

hver av medlemmene tildeles deler av nøkler, som må settes sammen med de 

andre medlemmenes deler for å dekryptere avgitte stemmegivninger. 

c. Minimum tre medlemmer fra internettvalgstyret må tre sammen for å 

konstruere dekrypteringsnøkkelen. 

(3) Prøving av stemmegivninger avgitt elektronisk foretas ved klargjøring av stemmer 

før dekryptering etter § 5 (1). 

(4) En stemmegivning ved valg av prest og ved valg av lek kirkelig tilsatt skal 

godkjennes dersom: 

a. velgeren er innført i manntallet, 
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b. stemmegivningen inneholder tilstrekkelige opplysninger til å fastslå hvem 

velgeren er og 

c. stemmegivningen er avgitt til rett tid. 

(5) Velgerens stemmegivning er godkjent når vedkommende er krysset av i manntallet. 

(6) En stemmeseddel ved valg av prest og lek kirkelig tilsatt skal godkjennes dersom: 

a. det fremgår hvilket valg stemmeseddelen gjelder og 

b. det er rangert minst en kandidat på stemmeseddelen. 

 

§ 5-2. Opptelling av stemmesedler 

(1) Internettvalgstyret er ansvarlig for opptellingen av stemmesedler til valg av prest og 

lek kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og Kirkemøtet. Opptellingen foretas av de 

personer og på den måten internettvalgstyret har bestemt. Kandidat som er oppført på 

valgliste, kan ikke delta i opptellingen av vedkommende valg. 

(2) Stemmesedlene skal telles opp i to omganger, ved en foreløpig og en endelig 

opptelling. 

§ 5-3. Kandidatkåring 

(1) Valget finner sted som preferansevalg.  

(2) Før valgoppgjøret beregnes et valgtall slik: Antall godkjente stemmesedler telles. 

Summen av antallet godkjente stemmesedler divideres med antall medlemmer som skal 

velges pluss 1. Til svaret legges 0,01 og summen kalles valgtallet. 

(3) Den som har fått flere førstestemmer enn halvparten av de godkjente stemmesedler, 

skal kåres til medlem. 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 annet punktum. Har to eller flere 

kandidater samme antall førstestemmer, avgjøres det ved loddtrekning hvem som skal 

strykes.  

(4) Varamedlemmer velges én etter én. For hvert varamedlem som skal velges, 

gjennomføres et fullstendig valgoppgjør. Ved valg av første varamedlem beregnes 

valgtallet som om det skulle velges et medlem mer enn ved valg av det faste 

medlemmet. Ved valg av andre varamedlem beregnes valgtallet som om det skulle 

velges to medlemmer mer enn ved valg av det faste medlemmet. 

(5) Avslutning av valgoppgjøret ved valg av varamedlemmer: 

a. Hvis det på noe tidspunkt i valgoppgjøret bare finnes én gjenstående kandidat, 

som ikke er valgt til ordinært medlem eller varamedlem i et tidligere 

valgoppgjør, erklæres denne kandidaten valgt til den aktuelle varaplassen, og 

valgoppgjøret avsluttes. 

b. Straks en kandidat er erklært valgt, som ikke er valgt til ordinært medlem eller 

varamedlem i et tidligere valgoppgjør, avsluttes valgoppgjøret. Hvis mer enn 

én kandidat blir erklært valgt samtidig, utpekes den kandidaten som har høyest 

stemmetall til den aktuelle varaplassen. Ved likhet i stemmetall foretas 

avgjørelsen ved loddtrekning. 
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(6) Valgrådet skal underrette det valgte medlemmet og varamedlemmene om utfallet av 

valget. 

 

§ 5-4. Protokollering av valg 

(1) Valgrådet i bispedømmet skal føre protokoll i forbindelse med forberedelser og 

gjennomføring av valg. Bekreftet kopi av valgrådets protokoll ved valg av 

bispedømmeråd og Kirkemøtet sendes bispedømmerådet og Kirkerådet. Valgrådet skal 

meddele utfallet av stemmegivningen til bispedømmerådet. Bispedømmerådet fører 

resultatet inn i sin møtebok og kunngjør resultatet omgående.  

(2) Internettvalgstyret skal protokollere resultatet fra opptellingen av internettstemmene. 

Resultatet skal fremgå per bispedømme. Protokollen skal underskrives av medlemmene 

i internettvalgstyret og gjøres tilgjengelig på kirkevalget.no. 

(3) Kirkerådet skal sørge for at resultatene fra internettstemmegivningen blir 

tilgjengelige for allmennheten. 

(4) Publisering av resultater av avgitte elektroniske stemmer kan skje etter at 

stemmegivingen er avsluttet på valgdagen. 

 

§ 5-5. Klage, omvalg, nytt valgoppgjør og suppleringsvalg  

Kirkevalgreglene §§ 15-2, 15-3, 16-2 og 16-4 gjelder tilsvarende så langt det passer ved 

valg av prest og lek kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og Kirkemøtet. 

 

Kapittel 6. Beredskap 

 

§ 6-1. Postvalg 

(1) Hvis digital stemmegiving ikke lar seg gjennomføre eller det har skjedd noe 

ekstraordinært som er egnet til å hindre en vesentlig del av velgerne fra å stemme, kan 

internettvalgstyret med alminnelig flertall vedta å åpne for postvalg.  

(2) Dersom det treffes vedtak etter første ledd og det på dette tidspunktet er avgitt 

internettstemmer, tar internettvalgstyret stilling til om disse skal forkastes.  

(3) Internettvalgstyret avgjør om postvalget skal være et supplement til det digitale 

valget, eller om det kommer i stedet for det digitale valget. 

(4) Vedtak om postvalg kan fattes bare så langt det er nødvendig for å sikre velgerne 

mulighet til å stemme. Internettvalgstyret fastsetter frist for når stemmen skal ha 

kommet inn til valgrådet. Denne fristen kan senest være 15. oktober.  

 

§ 6-2. Gjennomføring av postvalg 

Postvalg vedtatt etter § 6-1 første ledd gjennomføres på følgende måte:  

(1) Valgrådet skal sørge for at postvalget blir kunngjort og at stemmesedlene blir gjort 

tilgjengelig.  

(2) Fremgangsmåte ved stemmegivningen  

a. Stemmeseddelen legges i nøytral stemmeseddelkonvolutt som lukkes og sendes 

sammen med et følgeskriv i nøytral omslagskonvolutt direkte til valgrådet 

innen den fristen internettvalgstyret fastsetter. 

b. Stemmesedler fra flere prester i en menighet kan legges sammen i en nøytral 

omslagskonvolutt. Det skal i følgeskrivet fremgå hvem som har stemt. 
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c. Stemmesedler fra leke kirkelig tilsatte i en menighet kan legges sammen i en 

nøytral omslagskonvolutt. Det skal i følgeskrivet fremgå hvem som har stemt. 

d. Velgeren er selv ansvarlig for å avgi stemme på et tidspunkt som gjør at 

stemmen kommer inn til valgrådet innen den fristen internettvalgstyret 

fastsetter. 

 

§ 6-3. Godkjenning av stemmegiving og stemmeseddel ved postvalg 

(1) Reglene i § 5-1 fjerde ledd gjelder ikke ved postvalg. I stedet gjelder at 

stemmegivning ved valg av prest og ved valg av lek kirkelig tilsatt skal godkjennes 

dersom: 

a. velgeren er innført i manntallet, 

b. stemmegivningen inneholder tilstrekkelige opplysninger til å fastslå hvem 

velgeren er, 

c. stemmegivningen er avgitt til rett tid, 

d. omslagskonvolutten ikke er åpnet eller forsøkt åpnet, 

e. velgeren ikke allerede har avgitt godkjent stemmegivning og 

f. stemmegivningen er kommet inn til valgrådet innen den fristen 

internettvalgstyret setter. 

(2) Velgerens stemmegivning er godkjent når vedkommende er krysset av i manntallet. 

(3) § 5-1 sjette ledd gjelder ved godkjenning av stemmesedler avgitt ved postvalg.  

 

§ 6-4. Opptelling av stemmesedler ved postvalg 

Reglene i § 5-2 gjelder ikke ved postvalg. I stedet gjelder:  

Valgrådet er ansvarlig for opptellingen av stemmesedler til valg av prest og lek kirkelig 

tilsatt til bispedømmeråd og Kirkemøtet. Opptellingen foretas av de personer og på den 

måten valgrådet har bestemt, i samsvar med de bestemmelser som følger av 

valgreglene. Kandidat som er oppført på valgliste, kan ikke delta i opptellingen av 

vedkommende valg. 

a. Stemmesedlene skal telles opp i to omganger, ved en foreløpig og en endelig 

opptelling. 

b. Stemmesedler det er tvil om kan godkjennes skal behandles før foreløpig 

opptelling. 

c. Foreløpig opptelling av stemmesedler skal starte så snart som mulig etter at 

stemmegivningen er avsluttet. 

d. Valgrådet skal gjennomføre endelig opptelling og valgoppgjør innen ti dager 

etter fristen for innsending av stemmegivinger. 

 

§ 6-5. Omvalg ved ekstraordinære hendelser 

(1) Hvis det har skjedd noe ekstraordinært som har hindret en vesentlig del av velgerne 

fra å stemme, kan Kirkerådet selv bestemme at det skal holdes omvalg. Vedtak om 

omvalg kan fattes bare så langt det er nødvendig for å sikre velgerne mulighet til å 

stemme. 

(2) Kirkerådet kan gi nærmere bestemmelser om gjennomføring av omvalg etter første 

ledd. 

(3) Hvis det skal holdes omvalg etter første ledd, før det nye bispedømmerådet har trådt 

i funksjon, forlenges valgperioden for de sittende medlemmene inntil omvalget er 

endelig godkjent. Hvis det skal holdes omvalg etter første ledd, etter at det nye 
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bispedømmerådet har trådt i funksjon, blir de nyvalgte representantene sittende i vervet 

inntil omvalget er endelig godkjent.  

 

Kapittel 7. Forskjellige bestemmelser 

 

§ 7-1. Beregning av frister 

Bestemmelsene om beregning av frister i kirkevalgreglene § 17a gjelder tilsvarende 

for valg av prest og lek kirkelig tilsatt til medlem av bispedømmeråd og Kirkemøtet. 

 

§ 7-2. Mindre endringer og utfyllende bestemmelser  

(1) Kirkerådet kan foreta mindre endringer i reglene. 

(2) Kirkerådet kan gi nærmere bestemmelser om gjennomføring av valget og utfylling 

av reglene. 

 

§ 7-3. Ikrafttredelse 

Reglene trer i kraft straks.  

 

3. Kyrkjemøtet vedtar følgjande: 

I 

I forskrift 16. april 2018 nr. 584 for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og 

Kirkemøtet (kirkevalgreglene) gjøres følgende endringer: 

§ 2-3 oppheves. 

§ 2-4 oppheves. 

 

§ 2-2 første ledd bokstav c skal lyde: 

c.  vedkommende har ikke stemmerett som prest eller lek kirkelig tilsatt etter 

forskrift om regler for valg av prest og lek kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og 

Kirkemøtet § 2-1 eller § 2-2. 

§ 3-2 annet ledd bokstav a og b skal lyde: 

a. de som er valgbare ved valg av prest, jf. forskrift om regler for valg av prest og 

lek kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og Kirkemøtet § 2-4, 

b. de som er valgbare ved valg av lek kirkelig tilsatte, jf. forskrift om regler for 

valg av prest og lek kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og Kirkemøtet § 2-5, 

§ 3-3 skal lyde: 

§ 3-3. Valgbarhet ved valg av prest til bispedømmeråd og Kirkemøtet 

Valgbarhet som prest følger av forskrift om regler for valg av prest og lek kirkelig 

tilsatt til bispedømmeråd og Kirkemøtet § 2-4. 

§ 3-4 skal lyde: 

§ 3-4. Valgbarhet ved valg av lek kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og Kirkemøtet 

Valgbarhet som lek kirkelig tilsatt følger av forskrift om regler for valg av prest og lek 

kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og Kirkemøtet § 2-5. 
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§ 3-5 fjerde ledd bokstav a skal lyde: 

a. de som er valgbare ved valg av prest, jf. forskrift om regler for valg av prest og lek 

kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og Kirkemøtet § 2-4, 

§ 3-6 annet ledd bokstav a og b skal lyde:  

a. de som er valgbare ved valg av prest, jf. forskrift om regler for valg av prest og 

lek kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og Kirkemøtet § 2-4, 

b. de som er valgbare ved valg av lek kirkelig tilsatt, jf. forskrift om regler for valg 

av prest og lek kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og Kirkemøtet § 2-5, 

Kapittel 11 oppheves. 

§ 14-3 skal lyde: 

§ 14-3. Valgrådets godkjenning av stemmegivning i valg etter kapittel 12 og 13 

(1) En stemmegivning ved valg av representant for døvemenighetene og ved valg av 

sørsamisk representant skal godkjennes dersom: 

a. velgeren er innført i manntallet, 

b. stemmegivningen inneholder tilstrekkelige opplysninger til å fastslå hvem 

velgeren er, 

c. stemmegivningen er avgitt til rett tid, 

d. omslagskonvolutten ikke er åpnet eller forsøkt åpnet, 

e. velgeren ikke allerede har avgitt godkjent stemmegivning og 

f. stemmegivningen er kommet inn til valgrådet innen kl. 17 dagen etter 

valgdagen. For stemmegivninger ved valg av døvemenighetenes representant må 

stemmegivningen være kommet inn til valgrådet innen kl. 17 ti dager etter 

valgdagen. 

(2) Velgerens stemmegivning er godkjent når vedkommende er krysset av i 

manntallet. 

§ 14-5 første ledd oppheves. Nåværende § 14-5 annet ledd blir første ledd.  

II 

Endringene trer i kraft straks. 

 

4. Kyrkjemøtet vedtar føljande: 

 

I 

 

I forskrift 8. juni 2018 nr. 846 utfyllende regler til regler for valg av menighetsråd, 

bispedømmeråd og Kirkemøtet (kirkevalgreglene) gjøres følgende endringer: 

§ 2 skal lyde: 

§ 2. Valgpresentasjon ved valg av døvemenighetenes representant og sørsamisk 

representant til bispedømmeråd og Kirkemøtet 

Valgrådet utarbeider presentasjoner av kandidatene ved valg av 

døvemenighetenes representant og sørsamisk representant til bispedømmeråd og 

Kirkemøtet. Ved valg av døvemenighetens representant, skal presentasjonen bygge på 



 

 

 

 

 

14 

opplysningene gitt etter kirkevalgreglene § 12-2 fjerde ledd bokstav c. Tilsvarende 

gjelder ved valg av sørsamisk representant, jf. kirkevalgreglene § 13-1 fjerde ledd. 

§ 4 oppheves. 

 

II 

Endringene trer i kraft straks. 
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