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2.2.7.3

Supplerende nominasjon  
– valg av lek kirkelig tilsatt
Veiledning for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet

Se Regler for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet (bdr) 
§§ 6-1-6, 6-1-7, 6-1-8, samt 6-1-4.

Etter at nominasjonskomiteen har lagt fram sin liste 
1. mars 2015, åpnes det for supplerende nominasjon til 
denne listen. Det gis to måneders frist for forslag på supple-
rende kandidater, fram til 1. mai 2015.

Valgrådet skal så snart som mulig etter 1. mars 2015 
kunngjøre muligheten for å fremme kandidater ved supple-
rende nominasjon. Disse kandidatene kommer i tillegg til de 
som er nominert av nominasjonskomiteen.

Forslagene skal sendes valgrådet i bispedømmet.
Det kreves minimum 10 forslagsstillere, se nedenfor. 

Forslagsstillerne må velge en tillitsvalgt som kan være 
kontaktperson for valgrådet.

 Etter at fristen for supplerende nominasjon er ute, 
oppstiller valgrådet den endelige kandidatlisten, senest 
8. juni 2011.

Forslag på kandidater ved supplerende 
nominasjon skal oppfylle følgende krav:

• skal være egenhendig underskrevet av minst 10 stem-
meberettigede forslagsstillere fra minst to ulike prostier 
i bispedømmet

• skal tydelig angi hvilket valg det gjelder
• inneholde maksimalt 1 navn
• kandidaten skal være oppført med fullt navn, stilling, 

menighet og alder
• det skal medfølge bekreftelse på at kandidaten er 

forespurt om å stille som kandidat.

Frist for supplerende nominasjon: 1. mai 2015.

Andre bestemmelser:
Et forslag ved supplerende nominasjon må ikke ha forslags-
stiller felles med andre forslag.

Så sant forslaget er kommet inn innen fristens utløp 
og forslaget fyller vilkårene i §§ 6-1-7 og 6-1-4 (se listen 
ovenfor) skal valgrådet føre kandidaten opp på den endelige 
kandidatlisten

Presentasjon av kandidatene/innhenting av 
kandidatenes syn på aktuelle kirkelige spørsmål
Forslagsstillerne sender inn opplysninger som kan gi en 
presentasjon av kandidatene som tilsvarer presentasjonen 
av nominasjonskomiteens kandidater, jf. bdr § 6-1-4. 
Valgrådet innarbeider disse opplysningene i den samlede 
presentasjonen av kandidatene.

Det er utarbeidet et standardskjema for kandidat-
opplysninger og liste over forslagsstillere til bruk ved 
forslag av kandidater ved supplerende nominasjon, 
skjema 2.2.7c Forslag ved supplerende nominasjon (BDR 
– valg av lek kirkelig tilsatt). Skjemaet kan lastes ned fra 
www.kirkevalget.no / www.kyrkjevalet.no og finnes på 
bokmål og nynorsk. I tillegg skal opplysninger om kan-
didaten fylles inn i skjema 2.2.5 Skjema for presentasjon 
av kandidater (BDR). Kandidatene skal også presenteres 
med bilde.

Valgrådets spørsmål til kandidatene om aktuelle kirkelige 
spørsmål, bør også benyttes, jf. bdr §§ 2-6-7 og 2-9. Både 
nominasjonskomiteens kandidater og eventuelle supple-
rende kandidater skal presenteres på samme måte.

Det er valgrådet som fastsetter hvilke spørsmål som skal 
stilles til kandidatene, jf. bdr § 2-6-7. Forslagsstillerne må 
innhente svarene på spørsmålene fra sine kandidater og 
gjøre klart at svarene skal brukes i den offentlige presen-
tasjonen av kandidatene.

Materiell omtalt i denne veiledningen som finnes på 
www.kirkevalget.no / www.kyrkjevalet.no:

• Skjema 2.2.7c Forslag ved supplerende nominasjon (BDR 
– valg av lek kirkelig tilsatt)

• Skjema 2.2.5 Skjema for presentasjon av kandidater (BDR)


