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Bestemmelse om gjennomføring av kirkevalg i 2019 i samsvar med nye
bispedømmegrenser
Departementet viser til brev fra Kirkerådet 20. september 2018 med anmodning om at
departementet foretar nødvendige endringer eller lempninger av kirkeloven for
gjennomføring av valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet i 2019.
Bakgrunnen for henvendelsen er at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt
i forskrift at valgreglene for fylkeskommuner og kommuner som er omfattet av
grenseendringer som trer i kraft 1. januar 2020, skal gjelde som om grenseendringene er
gjennomført for valget i 2019, jf. forskrift 2. mai 2018 nr. 670 og 671. Formålet med disse
forskriftene er å legge til rette for at innbyggerne i kommuner og fylkeskommuner som er
omfattet av grenseendringene, skal kunne velge sine representanter til den kommunen og
fylkeskommunen de vil tilhøre etter grenseendringene. Tilsvarende bestemmelse er aktuell å
fastsette for kirkevalgreglene når det gjelder grenseendringer mellom bispedømmer som trer
i kraft 1. januar 2020.
I medhold av kirkeloven § 2 femte ledd første punktum og kgl. res. 7. juni 1996 fastsetter
departementet at bestemmelsene i kirkevalgreglene om listeforslag, manntall, stemmerett,
valgbarhet, forhåndsstemmegivning, stemmegivning og klagerett som vedrører valget av
bispedømmeråd og Kirkemøtet i 2019, gjelder som om grenseendringene som skal tre i kraft
1. januar 2020, er gjennomført.
Vi legger deretter til grunn at Kirkemøtet i medhold av kirkeloven § 23 annet ledd kan
fastsette nærmere bestemmelser om gjennomføring av valgene til bispedømmeråd og
Kirkemøtet i 2019 for bispedømmer som er omfattet av grenseendringene.
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