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Oslo, 7. november 2019 

Notat om ungdomsrepresentasjon valg av leke 

medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet 2019 
 

Unge kandidater er her ment som personer som var under 30 år på valgdagen 

9.9.2019.  

 

Alle listene oppfylte kravet om minst 20 prosent under 30 år da de ble godkjent, 

bortsett fra Nominasjonskomiteens liste i Nord-Hålogaland og Bjørgvin. 

Nominasjonskomiteens liste i Nord-Hålogaland hadde to kandidater som var under 

30 år på valgdagen, og i tillegg en kandidat som fylte 30 år i januar i valgåret 

(vedkommende var for øvrig ikke valgbar på valgdagen pga. ansettelse i kirken).  

Nominasjonskomiteens liste i Bjørgvin hadde to kandidater som var under 30 år på 

valgdagen, og i tillegg en kandidat som fylte 30 år i april i valgåret. I Møre var det en 

ungdomskandidat som ikke var valgbar på valgdagen.  

 

Totalt ble det valgt 14 medlemmer under 30 år av de 77 leke. Dette utgjør 18 %.  

 

I Hamar, Møre og Nord-Hålogaland bispedømmeråd ble det ikke valgt noen faste 

medlemmer under 30 år.  

 

Noen steder har unge falt ut av fast plass på grunn av personstemmene, andre steder 

har de rykket opp på fast plass på grunn av personstemmene. Summene tyder på at 

dette stort sett veies opp mot hverandre, men at litt flere unge faller ned enn rykker 

opp (når det gjelder de faste medlemmene). Dersom rekkefølgen på listen ble 

resultatet skulle det vært 16 unge faste medlemmer, valgresultatet ble 14 unge faste 

medlemmer.  

 SUM 

Unge på plass som skulle gjøre at de ble valgt 16 

Unge på plass som skulle gjøre at de ble vara 15 

Unge valgt 14 

Unge vara 32 

Unge på lista 93 

Antall kandidater på lista totalt 402 

Unge over sperregrensa 11 

Unge under sperregrensa 21 

Unge med stemmetillegg 3 

Antall medlemmer valgt totalt 77 

Prosent unge på listene 23 % 

Prosent unge valgt 18 % 

Merknad: en av ungdomskandidatene for Bønnelista i Møre var 
ikke valgbar på valgdagen, men er likevel telt med i prosenten 
av unge under 30 år på listene her.  
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Oslo 

I Oslo ble det valgt inn en ung som fast medlem fra Åpen folkekirke.  

 

På Nominasjonskomiteens liste stod det en ung person på 3. plass på listen (og listen 

fikk inn tre), men på grunn av personstemmene kom vedkommende inn som 2. vara. 

3. og 4. vara er også unge personer. Hun som ble valgt som 4. vara stod som nummer 

8 på listen, men kom altså en plass lenger opp enn det plasseringen på listen skulle 

tilsi. Alle de unge på Nominasjonskomiteens liste kom over sperregrensen. Det er 

også verdt å merke seg at 1. vara (som stod på 10. plass på listen) er født i 1989, men 

ikke regnet med som ung her fordi han var fylt 30 på valgdagen. Det betyr at alle de 

fire varamedlemmene for Nominasjonskomiteens liste er 30 år eller yngre.  

 

Fra Åpen folkekirke ble de to andre unge kandidatene valgt som 2. og 4. vara. De stod 

i utgangspunktet på 10. og 11. plass og har derfor flyttet oppover på grunn av 

personstemmene. I Oslo er det altså totalt 5 unge varamedlemmer (av 9), og hvis vi 

teller med de født i 1989 er det 7 av 9.  

 

Borg 

På Bønnelista stod det en ung på 3. plass på lista og hun ble valgt inn som 2. vara, 

som tilsvarer plassen hun stod på lista.  

 

På Nominasjonskomiteens liste i Borg var det bare en person som kom over 

sperregrensen. Det betyr at alle ble kåret etter hvilken rekkefølge de hadde på listen i 

utgangspunktet. 2. vara var eneste valgte under 30 år. Hvis det ikke hadde vært noen 

sperregrense hadde 1. og 3. vara blitt under 30 år, men det hadde likevel ikke blitt 

valgt inn noen under 30 på Nominasjonskomiteens liste.  

 

Åpen folkekirke hadde en ung blant de fire første på lista, men på grunn av 

personstemmer ble det to unge blant de fire som ble valgt. Den siste unge på lista fikk 

varaplass.  

 

Agder 

I Agder hadde både Bønnelista og Åpen folkekirke ung førstekandidat.  

 

Bønnelista fikk valgt inn sin førstekandidat, som var ung. De to andre unge som stod 

på 6. og 8. plass ble ikke valgt inn.  

 

På Nominasjonskomiteens liste ble en ung valg til 2. vara. De to andre unge kom 

under sperregrensen, men de hadde ikke blitt valgt om det ikke var sperregrense 

heller.  

 

Åpen folkekirke hadde unge på 1. og 3. plass og begge disse ble valgt inn. I tillegg ble 

den unge som stod på sisteplass (15. plass) valgt inn som 5. vara.  

 

Tunsberg 

Bønnelista hadde to unge på lista, men ingen av disse ble valgt til hverken medlem 

eller vara.  



3 
 

 

På Nominasjonskomiteens liste hadde 2. vara blitt en ung person dersom det ikke 

hadde vært sperregrense.  

 

Fra Åpen folkekirke ble det valgt to unge. En av disse stod på 10. plass på lista, men 

kom likevel inn på grunn av personstemmer. En ung ble også valgt som vara. Den 

fjerde unge på lista ble ikke valgt.  

 

Hamar 

I Hamar bispedømmeråd ble det ikke valgt inn noen faste medlemmer under 30 år. 

Det var heller ikke nominert noen unge kandidater på de øverste plassene på lista. 

Bønnelista hadde første unge på 4. plass (og fikk inn én), Nominasjonskomiteens liste 

hadde første unge på 7. plass (og fikk inn to) og Åpen folkekirke hadde første unge på 

5. plass (og fikk inn fire).  

 

På Nominasjonskomiteens liste var det bare 1. og 3. kandidat som kom over 

sperregrensen. Det var disse to som ble valgt til faste medlemmer. Uten sperregrense 

hadde det altså heller ikke blitt valgt noen medlemmer under 30 år. Det ble ikke valgt 

inn noen unge varamedlemmer, og det hadde det heller ikke blitt uten sperregrense.  

 

Fra Åpen folkekirke ble det valgt unge til 3. og 5. vara. 3. vara «rykket ned» fra 5. 

plass på lista, mens 5. vara «rykket opp» fra 18. plass på lista.  

 

Stavanger 

Bønnelista hadde første unge på 4. plass og fikk ikke inn noen unge.  

 

På Nominasjonskomiteens liste stod den en ung person på 2. plass på listen. Hun 

kom inn som fast medlem. En annen ung kandidat (som stod på 5. plass) kom over 

sperregrensen og kom inn som 2. vara. Det hadde ikke blitt flere unge valgt uten 

sperregrensen.  

 

På Åpen folkekirke sin liste stod den første unge på 7. plass på listen. Vedkommende 

ble ikke valgt inn. De unge på 12. og 14. plass fikk så mange personstemmer at de ble 

valgt inn som 3. og 4. vara.  

 

Sør-Hålogaland 

I Sør-Hålogaland ble det valgt ett ungt fast medlem fra hver av listene. De andre unge 

var plassert langt ned på listene og ble heller ikke valgt til vara. Hvis det ikke var noen 

sperregrense ville det blitt valgt en ung vara fra Nominasjonskomiteens liste. 

 

Nord-Hålogaland 

I Nord-Hålogaland er det ikke valgt noen faste medlemmer under 30 år. Det var 

heller ikke nominert noen kandidater på plass som skulle tilsi at de skulle bli valgt.  

 

Nominasjonskomiteens liste i Nord-Hålogaland hadde to kandidater som var under 

30 år på valgdagen, og i tillegg en kandidat som fylte 30 år i januar i valgåret 
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(vedkommende var for øvrig ikke valgbar på valgdagen pga. ansettelse i kirken). 

Sperregrensen hadde ikke noe å si for hvem som ble valgt i Nord-Hålogaland. 

 

Det ble valgt fem unge varamedlemmer. Fra Åpen folkekirke rykket to av dem opp fra 

10. og 12. plass.  

 

Nidaros 

I Nidaros er det valgt inn to unge faste medlemmer, et fra Nominasjonskomiteens 

liste og et fra Åpen folkekirke. I tillegg er to av Åpen folkekirkes varamedlemmer 

unge (en av dem stod på 12. plass og ble valgt til 1. vara).  

 

På Nominasjonskomiteens liste er det bare en person som kom over sperregrensen. 

Dersom det ikke var noen sperregrense hadde den siste av de som ble valgt til 

medlem byttet plass med første vara. To av varamedlemmene hadde også blitt byttet 

ut. Det hadde da ikke blitt valgt noen unge til fast medlem fra Nominasjonskomiteens 

liste. 5. vara hadde derimot blitt en ung person, så det hadde blitt to unge vara i 

stedet for et ungt fast medlem.  

 

Bjørgvin 

I Bjørgvin ble det valgt inn en ung som fast medlem, fra Åpen folkekirke.  

 

På Bønnelista ble det valgt inn en ung som varamedlem.  

 

Nominasjonskomiteens liste i Bjørgvin hadde to kandidater som var under 30 år på 

valgdagen, og i tillegg en kandidat som fylte 30 år i april i valgåret. Det betyr at listen 

hadde 15% under 30 år. Begge de to unge kandidatene kom over sperregrensa og ble 

valgt inn som vara.  

 

Fra Åpen folkekirke ble de to unge som ikke ble faste medlemmer valgt som 

varamedlemmer. En av dem rykket opp fra 12. plass på lista. Det er også verdt å 

merke seg at dersom rekkefølgen på lista hadde blitt stående hadde to av tre av Åpen 

folkekirkes representanter vært unge. Men fordi kandidaten som stod på 5. plass fikk 

flere personstemmer rykket vedkommende forbi kandidaten på 3. plass.  

 

Møre 

I Møre er det ikke valgt inn noen faste medlemmer under 30 år. Både 

Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirke hadde unge kandidater på en av de 

tre første plassene (de fikk tre mandater hver), men disse unge kandidatene falt ut på 

grunn av personstemmene. De som rykket opp i stedet var tre kandidater som satt i 

Kirkemøtet i forrige periode.  

 

Fra Bønnelista ble en ung kandidat som stod på sisteplass på listen (på 8. plass) valgt 

som 2. vara. Den andre unge kandidaten på Bønnelista var ikke valgbar fordi han ikke 

hadde meldt flytting til Møre innen valgdagen.  
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Fra Nominasjonskomiteens liste ble det valgt en ung vara. Dersom det ikke hadde 

vært sperregrense ville det blitt valgt to unge varamedlemmer til, så tre av fire 

varamedlemmer for Nominasjonskomiteens liste ville vært unge. 

 

Fra Åpen folkekirke ble det valgt to unge varamedlemmer. En av dem rykket opp fra 

9. plass på listen.  

 

 

 


