
Bokmål  Side 1 av 32.1.1.7 og 2.1.1.9 Sjekklister for valgstyret  Valgstyrets oppgaver ved menighetsrådsvalget

2.1.1.7 og 2.1.1.9

Sjekklister for valgstyret
Valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet

Valgstyrets oppgaver ved menighetsrådsvalget
Regelfestede frister står i kursiv. Anbefalte frister står i vanlig skrift.

Oppgaver ved valg av menighetsråd (MR)  
og kirkelig fellesråd (FR) Frist Ansvar Regel

Delta på valgkurs arrangert av Bispedømmerådet før 1. mars 2015 Valgstyret (VS)

Oppnevning av nominasjonskomité (NK) 1. mars 2015 VS mr § 7-2

Kunngjøring av krav til kandidatlister og  
om frister for innlevering

1. mars 2015 VS mr §§ 2-2, 7-1

Frist for å søke dispensasjon angående tid og sted for valget 1. mars 2015 VS mr § 3-4

Lag informasjonsplan (se eget forslag)
• Hvem vil vi nå med informasjonen?
• Budskap – hva vil vi si?
• Kanaler – vervebrosjyrer, annonser, plakater, nettsider, 

menighetsblad, presse, møter, gudstjenester, kirkekaffe, 
andre arrangementer, e-post, sms osv.

• Hvem skal være informasjonsansvarlig?

15. mars 2015 Informasjons-
ansvarlig (Info) 
VS

mr § 2-2

Informasjon om valgbarhet og nominasjon. Fram til mai 2015 Info, VS mr §§ 2-2, 4

Frist for innlevering av listeforslag til valgstyret (også evt.  
alternative listeforslag). Listene er i prinsippet offentlige når  
de er innkommet til VS.

1. mai 2015 Nominasjons-
komité (NK) og/eller 
forslagsstillere

mr §§ 7-1a og b, 
samt 7-2

Frist for godkjenning av valglister Senest 8. mai 2015 VS mr § 7-4

Frist for registrering (fastsetting) av lokale opplysninger om  
tid og sted for forhåndsstemming og valgting (MR – direkte-
valg BDR og KM). Skal registreres i medlemsregisteret (valg-
modulen). 

1. juni 2015 VS/stab mr § 2-2, 3-2, 
3-3, § 14-3 utf. 
regler, bdr § 2-1-1

Frist for evt. supplerende nominasjon 1 måned etter godkjen
ning, fra 1.–8. juni 2015

Forslagsstillere mr § 7-6

Frist for kunngjøring av valglister 8. juni 2015 VS, Info mr §§ 7-7, jf. 2-2

Kandidatliste(ne) legges inn i  
medlemsregisteret (valgmodulen)

1./10. juni 2015 VS/stab mr §§ 9-1,  
14-3 utf. regler 

Skriv ut og kopier opp stemmesedler eller kontakt trykkeri om 
trykking av stemmesedler. Kirkerådet sørger for at det kan 
skrives ut en trykkeklar stemmeseddel fra medlemsregisteret 
(valgmodulen). Denne seddelen sendes evt. menighetens 
lokale trykkeri for trykking.

juni–juli 2015
(før forhåndsstemming 
10. aug. 2015)

VS mr § 8-1, 8-4
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Oppgaver ved valg av menighetsråd (MR)  
og kirkelig fellesråd (FR) Frist Ansvar Regel

Stemmesedler foreligger trykt (kopiert opp) (MR/BDR) 10. aug. 2015 VS mr § 8-4, 
bdr § 2-10-1

Frist for kunngjøring av tid og sted for valget (MR/BDR), samt 
forhåndsstemming

10. aug. 2015 VS, Info mr §§ 3-5, jf. 2-2, 
bdr § 2-11

Frist for utsendelse av valgkort (MR – direktevalg BDR og KM) 10. aug. 2015 KR bdr § 7-2-2 utf. 
regler

Utlegging av manntall til alminnelig ettersyn 10. aug.–1. sept. 2015 VS/stab/info mr § 5-2

Periode for forhåndsstemming (MR) 10. aug.–11. sept. 2015 VS mr § 9-2

Frist for forhåndsstemming i annet sokn  
enn der en bor (inkl. Svalbard og utlandet)

1. sept. 2015 Alle VS mr § 9-2

Rekruttering av valgfunksjonærer, planlegging og  
organisering av gjennomføringen av valgting og opptelling  
bør senest være avsluttet

1. sept. 2015 VS

Anbefalt dato for å melde ønske om innførsel i manntallet 1. sept. 2015 VS/stab/info mr § 5-2, jf. 5-4

Informasjon om lister og kandidater 10. aug.–13. sept. 2015 Info mr § 2-2

Valgdag(er) (MR) (13.–)14. sept. 2015 VS, Stemmestyre mr § 3-1, 3-2

Frist for offentliggjøring av valgresultat Omgående etter 
valgdagen, d.v.s. innen 
16. sept. 2015

Info mr § 11-6

Legg valgresultatet inn i valgmodulen i medlemsregisteret VS/Stab

Send ut pressemelding om valgresultat Info

Frist for klage over gjennomføring av valget (MR) 21. sept. 2015 mr § 12-2

Frist for klage over valgoppgjøret (MR) 7 dager etter offentlig
gjøring av valgresultatet

mr § 12-2

SISTE FRIST for rapportering av utfyllende  
data om valget i valgmodulen

1. okt. 2015 VS/Stab

Periode for avholdelse av konstituerende møte  
i MR, med valg av medlemmer til FR (MR/FR)

1.–31. okt. 2015 Leder for  
avtroppende MR

Gamle menighetsråd fratrer (MR) 31. okt. 2015

Nyvalgte menighetsråd tiltrer (MR) 1. nov. 2015

Framstilling av menighetsrådet for  
menigheten (ved gudstjeneste)

Nærmeste søndager etter 
konstituerende møte

MR, Sokneprest mr § 11-8

Periode for avholdelse av menighetsrådsmøte med indirekte 
valgomgang til bispedømmeråd og Kirkemøtet

1.–30. nov. 2015 MR-leder bdr § 2-1-3

Frist for avholdelse av konstituerende  
møte i kirkelig fellesråd (FR)

Senest 30. nov. 2015 Leder for  
avtroppende FR

Gamle kirkelige fellesråd fratrer (FR) 30. nov. 2015

Nyvalgte kirkelige fellesråd tiltrer (FR) 1. des. 2015
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Valgstyrets oppgaver ved bispedømmerådsvalget
Regelfestede frister står i kursiv. Anbefalte frister står i vanlig skrift.

Oppgaver ved valg til bispedømmeråd  
og Kirkemøtet (forkortet BDR og KM) Frist Ansvar Regel

Delta på møte for valg av nominasjonskomité. 15. des. 2014 MR-leder el. medlem bdr § 2-6-2

Frist for menighetsrådet for å sende inn forslag til leke  
kandidater til bispedømmerådet til nominasjonskomiteen.

15. jan. 2015 MR bdr § 2-6-3

Frist for innlevering av lister fra andre  
grupper av forslagsstillere

1. mai 2015 Forslagsstillere (min. 
150 fra minst 3 sokn)

bdr §§ 2-7-1 og 
2-7-2

Frist for innlevering av forslag, supplerende nominasjon 
(dersom det bare er kommet 1 liste). Forslagene sendes VR

1 måned etter kunngjøring av 
innkomne lister (1.–8. juni 2015)

Forslagsstillere (min. 
75 fra minst 3 sokn)

bdr §§ 2-8-3 og 
2-8-4

Frist for registrering i medl. registerets valg modul av lokale 
opplysninger om tid og sted for forhåndsstemming og 
valgting (MR – direktevalg BDR og KM)

1. juni 2015 VS mr §§ 2-2, 
3-2, 3-3, 14-3 
utf. regler, 
bdr § 2-1-1

Stemmesedler foreligger trykt (kopiert opp) 10. aug. 2015 VS bdr §§ 2-10-1 
og 2-10-2

Materiell som presenterer kandidatene til direkte valg/
direkte valgomgang (leke medlemmer) foreligger trykt

10. aug. 2015 VR, BDR bdr § 2-9

Frist for utsendelse av valgkort  
(MR – direktevalg BDR og KM)

10. aug. 2015 KR bdr § 7-2-2 utf. 
regler

Frist for å føre inn i manntallet (valgmodulen) opplysninger 
om hvem som har stemmerett som prest eller lek kirkelig 
tilsatt

10. aug. 2015 VS/registeransvarlig 
etter opplysninger 
fra prost/ kirkeverge

Jf. bdr 
§§ 2-3-2, 5-2, 
6-2

Periode for forhåndsstemming (MR – direkte valg/direkte 
valgomgang BDR/KM – leke medlemmer)

10. aug.–11. sept. 2015 VS bdr § 2-12, 
mr §§ 9-1, 9-2

Frist for forhåndsstemming i annet sokn  
enn der en bor (inkl. Svalbard).

1. sept. 2015 Alle VS bdr § 2-12, 
mr §§ 9-1, 9-2

Valgdag(er) for direkte valg/direkte  
valgomgang av leke medlemmer

(13.–)14. sept. 2015 VS bdr § 2-1-1, 
jf. mr § 3-1, 3-2

Frist for innsending av stemmesedler (direkte valg, leke). 
Menighetsrådet sender stemmesedlene umiddelbart, og 
senest denne dato.

16. sept. 2015 (skal være 
Valgrådet i hende innen  
17. sept. 2015)

VS bdr § 2-13-6

Frist for registrering i valgmodulen av antall stemmer ved 
direkte valg/valgomgang (leke medlemmer)

16. sept. 2015 VS/Stab bdr § 7-2-2 utf. 
regler

Periode for avstemning (indirekte valgomgang,  
leke – i menighetsrådsmøte)

1.–30. nov. 2015 MR bdr § 2-1-3

Frist for innsending av stemmesedler til  
valgrådet (bispedømmerådet) 

1. des. 2015 MR bdr § 2-1-3


