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2.1.10

Utstyr og innredning av valglokale
Valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet

Ved inngangen til valglokalet bør det henge en oversikt over 
innredningen av valglokalet, med de nødvendige anvisnin-
ger til velgeren om rekkefølgen. Se skisse over innredning 
av valglokale til høyre.

På bordet med stemmesedler, bør det også ligge brosjy-
rer med nærmere presentasjon av kandidatene (både til MR 
og BDR/KM-valget). Der det er aktuelt bør oversettelse av 
veiledningen på stemmeseddelen til det aktuelle samiske 
språk ligge sammen med stemmesedlene.

I den delen av valglokalet hvor velgeren usett kan 
håndtere stemmesedlene, bør det være et valgavlukke, men 
det er ikke noe krav om dette. Kravet er at velgeren usett 
og uforstyrret kan utføre eventuelle endringer på stemme-
sedlene, og brette stemmesedlene sammen. I denne delen 
av valglokalet bør det være oppslag som viser hvordan 
stemmesedlene (både for menighetsråds- og bispedømme-
rådsvalg) håndteres på korrekt måte, samt oppslag med 
nærmere informasjon om kandidatene.

Det må være god merking i valglokalet, slik at det er lett 
å orientere seg. Velgerne må kunne få den nødvendige 
veiledning og bistand.

Stemmesedler for alle lister bør ligge inne i stemmeav-
lukket og/eller på et eget bord i valglokalet. Et medlem av 
stemmestyret skal jevnlig kontrollere at det til enhver tid er 
stemmesedler for alle valglistene tilgjengelig.

Manntallslisten vil ha én kolonne for avkrysning. Dette 
registrerer alle som har møtt fram for å stemme.

De som ved valget til bispedømmeråd og Kirkemøtet 
har stemmerett som prest eller lek kirkelig tilsatt, vil være 
avmerket i manntallet, og skal ikke kunne avgi stemme ved 
det direkte valget av leke medlemmer til bispedømmeråd 
og Kirkemøtet.

Foregår valget over to valgdager, krysser en av i mann-
tallet med ulik penn/blyant, f.eks. blå den første dagen, rød 
den andre dagen osv. Dette vil gjøre det enklere å telle opp 
hvor mange som har stemt på de ulike valgdagene.

Valgurner kjøpes inn lokalt. Dette bør gjøres i god tid 
(før sommeren). Innkjøp kan med fordel koordineres på 
fellesrådsnivå. Det finnes flere aktuelle leverandører. I 2015 
vil kommunene stort sett ha bruk for sine valgurner til 

kommunestyre- og fylkestingsvalget, så de fleste steder må 
menighetene skaffe egne urner. Ulike lokale løsninger kan 
benyttes så lenge kravene til valgurner nedenfor er innfridd.

De formelle kravene til en valgurne er at den skal bære 
den offisielle logoen til Den norske kirke, den skal være 
låsbar og det skal være mulig å plombere den. Plombering 
(forsegling) skal kunne foretas med lakk og segl, plast-
strips eller lignende. Ut over dette er det ikke andre krav. 
Logoen kan påføres enten ved å lime et ark med logoen 
på urnen, eller ved hjelp av klistremerke med Den norske 
kirkes våpen. Det tas sikte på at slike klistermerker vil bli 
tilgjengelige. Nærmere opplysninger om dette vil komme på 
www.kirkevalget.no / www.kyrkjevalet.no.

Foregår valget over to dager, oppbevares urnen forsvarlig 
til neste dag. Urnen plomberes når valglokalet stenges 
1. dag. Plomberingen fjernes i stemmestyrets påsyn ved 
åpning av valglokalet 2. dag, og stemmegivningen fortsetter 
uten at urnen tømmes for stemmesedler.

Når flere sokn avholder valg i samme lokale må det 
benyttes en urne for hvert sokn slik at urnene kan tas med 
til opptellingslokalet i de respektive sokn.

Avkrysning i manntall, 
stempling av stemme-
sedler (ev. konvolutter).

Oppslagstavle Bord med stemmesedler, 
informasjon om kandidater 
og hvordan man stemmer 
(ev. konvolutter). To valg, 
to stemmesedler.

Avlukke / avskjermet 
sted for stemmegivning.

Urne UT

INN
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Huskeliste for utstyr i valglokalet

Manntallister (for vedkommende stemmekrets)

Stemmesedler menighetsrådsvalget

Stemmesedler bispedømmerådsvalget (jf. bdr § 2-10-1)

Stempel med soknets navn

Stemmeseddelkonvolutter, menighetsrådsvalget (hvit farge, format C5)

Stemmeseddelkonvolutter, bispedømmerådsvalget (farget konvolutt, format C 5)

Omslagskonvolutter, i litt større format (hvit eller farget, format B5)

Presentasjonsbrosjyre el. plakat, kandidater til menighetsrådsvalget

Presentasjonsbrosjyre el. plakat, kandidater til bispedømmerådsvalget

Plakat som viser innredning av valglokalet og i hvilken rekkefølge man skal gå fram (til oppslag)

Plakat som viser hvordan man stemmer, menighetsrådsvalget (til oppslag, i avlukker etc.)

Plakat som viser hvordan man stemmer, bispedømmerådsvalget (til oppslag, i avlukker etc.)

Valgurne (jf. mr § 10-4 annet ledd)

Beholdere eller poser for oppbevaring av stemmesedler som er tatt ut av valgurnen hvis urnen er fylt opp. 
Disse må kunne forsegles.

Regelverk (Regler, rundskriv og Valghåndbok Kirkevalget 2015, ev. veiledning for stemmestyrer om gjennom-
føring av valget på valgdagen og evt. veiledning for opptelling)

Rapportskjema for stemmestyrer (evt. valgbok hvis det bare er ett stemmested i soknet)

Skrivesaker. Penner/blyanter (svarte, blå og røde for velgerne og for stemmestyret). Evt. tusj for merking.

Forseglingsmateriell (lakk, segl eller strips)

Evt. stemmeavlukke, skjermbrett e.l.

Man må sørge for at velgere med nedsatt funksjonsevne har god adgang til stemmelokalet. 
Man bør dessuten sørge for bevertning til stemmestyret.


