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2.2.5

Veiledning for nominasjonskomité
Valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet

Se Regler for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet (bdr) 
§§ 2-6, 2-9-1; 3-2-3, 3-2-4; 4-2-3, 4-2-4; 5-1-3, 5-1-4, 
5-1-5; 6-1-4, 6-1-5, 6-1-6.

Arbeidsform i nominasjonskomiteen

• Nominasjonskomiteene skal ha minst ett møte, men bør 
minst ha 2 møter.

• Et konstituerende møte (i perioden 15.–30. januar), hvor 
det samtales om kriterier for nominasjon og for oppsett 
av liste, og hvor det fastsettes frist for når kandidatenes 
svar på aktuelle kirkelige spørsmål skal være nomina-
sjonskomiteen i hende.

• Et avsluttende møte (i god tid før 1. mars) hvor den 
foreløpige kandidatlisten settes opp.

• Første møte i de tre nominasjonskomiteene i bispedøm-
met kan evt. legges samtidig og til samme sted, slik at 
det kan gis en felles orientering om arbeidet i nomina-
sjonskomiteene. Etter dette fortsetter de tre nominasjons-
komiteene møtet hver for seg.

• Mellom møtene må nominasjonskomiteens medlemmer 
innen en fastsatt frist komme med sitt eventuelle forslag 
til kandidat.

• Utfyllende opplysninger om alle kandidatene forutsettes 
innsendt av forslagsstiller.

• Mellom møtene må kandidatenes syn på aktuelle kirkelig 
spørsmål innhentes.

• Det må sendes ut et beslutningsgrunnlag vedrørende 
kandidatene forut for det avsluttende møte.

• Nominasjonskomiteen kan velge å ha et tredje møte 
mellom de to nevnte, eller velge kommunikasjon pr. 
e-post.

• Etter at listen er satt opp, skal nominasjonskomiteen 
oversende kandidatlisten sammen med opplysninger til 
presentasjon av kandidatene til valgrådet.

• Valgrådets sekretær legger til rette for nominasjonskomi-
teenes første møte, og forbereder de nødvendige saks-
dokumenter til dette møtet. Nominasjonskomiteen velger 
selv en leder og en sekretær for arbeidet som deretter har 
ansvar for saksforberedelse og framdrift i nominasjons-
komiteens arbeid.

Få inn forslag på kandidater og 
opplysninger om kandidatene

• Bispedømmerådet oppfordrer menighetsråd, prester 
og leke kirkelig tilsatte til å sende inn forslag med frist 
15. januar 2015.

• Menighetsråd, prester og leke kirkelig tilsatte kan foreslå 
kandidater til sine respektive nominasjonskomitéer. 
Bispedømmets ungdomsråd kan også foreslå leke kan-
didater. I tillegg kan nominasjonskomiteens medlemmer 
foreslå én kandidat hver. Kandidater skal være forespurt 
av forslagsstiller.

• Sammen med forslaget skal utfyllende opplysninger om 
kandidaten sendes inn på fastsatt skjema.

• Forslagene oversendes de respektive 
nominasjonskomiteene.

Innhente kandidatenes syn på 
aktuelle kirkelige spørsmål

I forbindelse med nominasjonen av leke kandidater skal 
nominasjonskomiteene innhente kandidatenes syn på 
aktuelle kirkelige spørsmål. Dette både for å tilstrebe 
bredde i kandidatenes syn på slike spørsmål, og å opplyse 
velgerne om hva kandidatene står for, jf. bdr §§ 2-6-7 og 
2-9. Både nominasjonskomiteens kandidater og eventuelle 
supplerende kandidater og kandidater på lister fra andre 
grupperinger skal presenteres på samme måte.

Det er valgrådet som fastsetter hvilke spørsmål som 
skal stilles til kandidatene, jf. bdr § 2-6-7. Spørsmålene må 
fastsettes så tidlig at kandidatenes svar kan innhentes som 
ledd i nominasjonsarbeidet. Nominasjonskomiteenes arbeid 
vil foregå i perioden 15. januar til 1. mars 2015. Valgrådet 
bør derfor ha spørsmålene klare senest 15. januar. Det 
er nominasjonskomiteens ansvar å innhente svarene på 
spørsmålene. Det må samtidig gjøres klart for kandidatenes 
som forespørres at svarene skal brukes i den offentlige 
presentasjonen av kandidatene.

Det er også planer om en «valgomat» hvor velgerne 
gjennom å svare på et sett spørsmål kan få opp hvilke 
kandidater de har mest til felles med.

Også ved valg av prest og av lek kirkelig tilsatt, skal kan-
didatpresentasjonen omfatte opplysninger om kandidatenes 
syn på aktuelle kirkelige spørsmål. Valgrådets spørsmål til 
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de leke kandidatene bør benyttes også her, jf. bdr §§ 5-1-4, 
6-1-5.

Det vil bli utarbeidet en mal for innhenting av kandi-
datenes syn på aktuelle kirkelige spørsmål, med en fast 
begrensning på hvor lange spørsmål og svar som er 
mulige. Malen blir tilgjengelig på www.kirkevalget.no / 
www.kyrkjevalet.no.

Sette opp foreløpig kandidatliste
De respektive nominasjonskomiteene setter opp kandidat-
liste. Det bør tenkes på mulige lederkandidater til Kirkerådet 
i nominasjonen. Det bør ved nominasjonen legges vekt på 
kandidatenes kompetanse, særlig knyttet til at Kirkemøtet 
og Kirkerådet vil få økt myndighet, og økt ansvar for 
tilskuddsforvaltning.

• Nominasjonskomiteen for leke medlemmer legger fram en 
liste på 18 kandidater.

• Nominasjonskomiteen for leke medlemmer i de tre nord-
ligste bispedømmene legger i tillegg fram en liste på 5 
kandidater til valget som representant for samisk kirkeliv.

• Nominasjonskomiteen for leke medlemmer i Oslo 
bispedømme legger i tillegg fram en liste på 5 kandidater 
til valget av representant fra døvemenighetene.

• Nominasjonskomiteen for prest legger fram en liste på 
5 kandidater.

• Nominasjonskomiteen for leke kirkelig tilsatte legger fram 
en liste på 5 kandidater.

Kandidatlisten skal oppfylle følgende krav:

Valg av leke medlemmer
• begge kjønn skal være representert med ikke mindre enn 

40 prosent
• det skal være kandidater fra forskjellige distrikter
• minst 20 prosent av kandidatene skal være under 30 år
• det skal tilstrebes bredde i kandidatenes syn på aktuelle 

kirkelige spørsmål

Valg av prest
• begge kjønn skal være representert
• det skal være kandidater fra forskjellige distrikter
• om mulig skal det være minst én kandidat under 30 år
• det skal tilstrebes bredde i kandidatenes syn på aktuelle 

kirkelige spørsmål

Valg av lek kirkelig tilsatt
• begge kjønn skal være representert
• det skal være kandidater fra forskjellige distrikter og 

tjenestekategorier
• om mulig skal det være minst én kandidat under 30 år
• det skal tilstrebes bredde i kandidatenes syn på aktuelle 

kirkelige spørsmål

Votering
Nominasjonen foregår ved votering med alminnelig flertall. 
Det betyr at over halvparten av nominasjonskomiteens 
medlemmer må gi stemme til en kandidat for at vedkom-
mende kan settes opp på listen.

Frist for valglister: 1. mars 2015.

Utarbeide oversikt over kandidatene 
med nærmere presentasjon
Nominasjonskomiteene utarbeider oversikt over kandida-
tene hvor de presenteres.

Det er utarbeidet et eget skjema 2.2.5 Skjema for presen-
tasjon av kandidater (BDR) som er tilgjengelig på bokmål 
og nynorsk på www.kirkevalget.no / www.kyrkjevalet.no. 
Opplysningene fra skjemaet registreres i medlemsregiste-
rets valgmodul. Det legges også inn bilde av kandidatene. 
Saksbehandler på bispedømmekontoret med tilgang 
til medlemsregisteret utfører dette. Opplysningene kan 
brukes i informasjonsmateriell i presentasjon av kandi-
datene, og i presentasjonen på www.kirkevalget.no / 
www.kyrkjevalet.no.


