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2.2.4.7

Sjekkliste for bispedømmeråd  
og valgråd
Valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet

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

Vedtak om valgordning ved valg av leke medlemmer til 
Bispedømmerådet (direkte og evt. indirekte valg)

1. nov. 2014 BDR bdr §§ 2-5-4, 2-5-5

Oppnevning av valgråd (VR) 1. nov. 2014 BDR bdr §§ 1-3, jf. 2-6-1

Informasjon om ansvar, oppgaver og prose dyrer for valgråd 
(VR), proster og kirkeverger. 

1. nov. 2014 BDR bdr §§ 2-6-1a, 
5-1-1, 6-1-1

Oppfordring til menighetsråd, leke kirkelig tilsatte og prester 
om å sende inn forslag på kandidater med frist 15. januar 
2015 (inkl. samiske og døvekirkelige kandidater)

1. nov. 2014 BDR bdr §§ 2-6-3, 3-2-2, 
4-2-2, 5-1-2, 6-1-3

Prostivise møter for valg av medlem til nominasjons komité: 
leke medlemmer; prester; leke kirkelig tilsatte (evt. prostivise 
valgkurs)

15. des. 2014 VR, Prost, kirkeverge 
ved prostesete

bdr §§ 2-6-2, 5-1-1, 
6-1-1, 6-1-2

Oppnevning av nominasjonskomitéer (NK), leke medlemmer; 
prester; leke kirkelig tilsatte

15. des. 2014 VR bdr §§ 2-6-1, 2-6-2, 
5-1-1, 6-1-1, 6-1-2

Lag informasjonsplan
• Hvem vil vi nå med informasjonen?
• Budskap – hva vil vi si?
• Kanaler – annonser, plakater, nett sider, presse, møter, 

e-post osv.
• Hvem skal være informasjonsansvarlig?

15. des. 2014 VR bdr §§ 2-6-11, 
2-7-1, 2-8, 2-9, 
2-11, 7-1-2

Kunngjøring av adgang til å stille kandidatlister 
Kanaler: Pressemelding/annonser regionale medier,  
bispedømmets nettsider, utsending til menighetsrådene o.a.

1. jan. 2015 VR bdr § 2-7-1, 
jf. § 2-6-11

Innsending av forslag på kandidater fra menighetsråd, 
prester og leke kirkelig tilsatte til de respektive nominasjons-
komitéer

15. jan. 2015 MR, prester, leke 
kirkelig tilsatte

bdr §§ 2-6-3, 2-6-4, 
3-2-2, 4-2-2, 5-1-2, 
6-1-3

Valgrådet fastsetter hvilke spørsmål som skal forelegges 
kandidatene

15. jan. 2015 VR bdr § 2-6-7

Nominasjonskomiteens foreløpige forslag foreligger 1. mars 2015 NK bdr §§ 2-6-10, 
5-1-5, 6-1-6
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Oppgaver ved valg til bispedømmeråd  
og Kirkemøtet (forkortet BDR og KM) Frist Ansvar Regel

Nominasjonskomiteenes foreløpige forslag offentliggjøres, 
samt muligheten til å stille alternative lister (leke medlemmer) 
eller supplerende nominasjon (prest, lek kirkelig tilsatt)  
Kanaler: Pressemelding/annonser regionale medier, bispe-
dømmets nettsider, utsending til menighetsrådene o.a.

1. mars 2015 VR bdr §§ 2-6-11, 
5-1-5, 6-1-6

Frist for innlevering av kandidatlister fra andre grupper (valg 
av leke medlemmer)

1. mai 2015 Forslagsstillere (min. 
150 fra min. tre sokn)

bdr § 2-7-2a

Kunngjøring av kandidatlister og valgform (valg av leke 
medlemmer)

1. mai 2015 (uten opp-
hold etter dato)

VR bdr § 2-8-2

Frist for innlevering av forslag, supplerende nominasjon, 
prest, lek kirkelig tilsatt. Forslagene sendes VR.

1. mai 2015 Forslagsstillere 
(min. 10 prester el. 
lek kirkelig tilsatte 
fra min. 2 prostier)

bdr §§ 5-1-5, 5-1-6, 
6-1-6, 6-1-7

Sørg for utforming av kandidatpresentasjon. Kontakt trykkeri. Mai 2015 VR

Frist for innlevering av forslag, supplerende nominasjon  
(bare hvis det er 1 liste, valg av leke medlemmer).  
Forslagene sendes VR

1 måned etter godkjen-
ning, fra 1.–8. juni 2015

Forslagsstillere 
(min. 75 fra min. tre 
sokn)

bdr § 2-8-3

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

8. juni 2015 NK (innhold), VR, 
BDR

Materiell som presenterer kandidatene, sendes soknene. 8. juni 2015 VR bdr §§ 2-8-6, 2-9, 
jf. 2-6-11

Offentliggjøring av endelige kandidatlister med presentasjon 
av kandidatene  
Kanaler: Pressemelding/annonser regionale medier, bispe-
dømmets nettsider, utsending til menighetsrådene o.a.

8. juni 2015 VR bdr §§ 2-8-6, 2-9, 
5-1-8, 6-1-9

Kandidatlistene legges inn i medlemsregisteret (valgmodulen) 1./10. juni 2015 VR bdr § 7-2 utf. best.

Stemmesedler og valgmateriell sendes de stemme-
berettigede ved valg av repr. for samisk kirkeliv, prest og  
lek kirkelig tilsatt

15. juni 2015 VR bdr §§ 3-2-4, 5-1-8, 
6-1-9

Stemmesedler og valgmateriell sendes menighetsrådene  
i Døvekirken

15. juni 2015 VR bdr § 4-2-4

Frist for å oversende opplysninger til menighetene om hvem 
som har stemmerett som prest eller lek kirkelig tilsatt.

15. juni 2015 Prost,  
Kirkeverge

bdr § 2-3-2, 
jf. §§ 2-2-1, 5-2, 6-2

Stemmesedler – direkte valg av leke medlemmer – foreligger 
i trykkeklar pdf. KR sørger for mal for stemmeseddel.  
VR sørger for at stemme seddelen(e) settes opp i malen.  
BDR sørger for at pdf av stemmeseddelen(e) sendes alle 
menigheter og legges ut på www.kirkevalget.no. 

1. aug. 2015 KR/VR/BDR bdr § 2-10-1

Stemmesedler – direkte valg av leke medlemmer – er ferdig 
kopiert/trykt. VS kopierer opp stemmeseddelen på farget 
papir i henhold til anvisning fra BDR. 

10. aug. 2015 VS bdr § 2-10-1

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

Periode for forhåndsstemming (MR/direktevalg BDR og KM) 10. aug.–11. sept. 2015 VS bdr § 2-12, 
jf. mr § 9-2

Frist for forhåndsstemming i annet sokn enn der en bor  
(MR/direktevalg BDR og KM)

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

Valgdag(er), valg på menighetsråd og direktevalg til  
bispedømmeråd/Kirkemøtet

(13.–)14. sept. 2015 VS,  
stemme styrer

bdr § 2-1-1, 
mr § 3-1, 3-2

Stemmesedler må ha kommet inn til valgrådet (samisk  
representant, Døvekirken, prest, lek kirkelig tilsatt)

14. sept. 2015 Stemme-
berettigede, VR

bdr §§ 3-2-6, 4-2-6, 
5-1-10, 6-1-11

http://www.kirkevalget.no
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Oppgaver ved valg til bispedømmeråd  
og Kirkemøtet (forkortet BDR og KM) Frist Ansvar Regel

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

16. sept. 2015 VS/Stab bdr § 2-13-6

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 offentliggjøring av valgdeltakelse, direkte valg, leke 17. sept. 2015 VR, BDR

Frist for klage over gjennomføring av valget m.v. (direkte 
valg, leke)

21. sept. 2015 Klage sendes VR 
som evt. sender 
videre til KR

bdr § 7-1-6

Frist for offentliggjøring av valgresultat, direkte valg, leke 24. sept. 2015 VR, BDR bdr § 7-1-2

Kunngjør valgresultatet  
Kanaler: Pressemelding/annonser regionale medier, bispe-
dømmets nettsider, utsending til menighetsrådene, med-
lemsregisterets valgmodul o.a.

24. sept. 2015 BDR bdr § 7-1-2

Frist for klage over valgoppgjøret (direkte valg, leke) 7 dager etter offentlig-
gjøring av valgresultatet

bdr § 7-1-6

Frist for rapportering av utfyllende data i valgmodulen – 
direkte valg/valgomgang

1. okt. 2015 VS/Stab/BDR/VR

Valgmateriell og stemmesedler (indirekte valgomgang) er 
kommet til alle menighetsråd. Ikke alle bispedømmer skal ha 
indirekte valgomgang.

1. nov. 2015 VR bdr § 2-14

Frist for innsending av stemmesedler  
indirekte valgomgang (leke medlemmer)

1. des. 2015 MR bdr § 2-14-3

Offentliggjøring av valgresultat (indirekte valgomgang) 8. des. 2015 VR bdr § 7-1-2

Kunngjør valgresultatet 
Kanaler: Pressemelding/annonser regionale medier, bispe-
dømmets nettsider, utsending til menighetsrådene, med-
lemsregisterets valgmodul o.a.

8. des. 2015 BDR bdr § 7-1-2

Frist for klage over gjennomføring av valget (indirekte valg-
omgang)

8. des. 2015 bdr § 7-1-6

Frist for klage over valgopp gjøret (indirekte valgomgang) 7 dager etter offentlig-
gjøring av valgresultatet

bdr § 7-1-6

Gamle bispedømmeråd fratrer 31. des. 2015 bdr § 7-1-9

Nye bispedømmeråd tiltrer 1. jan. 2016 bdr § 7-1-9

Funksjonstid, nye bispedømmeråd 1. jan. 2016 
–31. des. 2019

bdr § 1-1-2

Funksjonstid, Kirkemøtet KM 2016–KM 2019 bdr § 1-1-2, 1-2

Funksjonstid, Kirkerådet (velges på KM 2016) Etter KM 2016 t.o.m. KM 2020


