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2.2.8

Veiledning for opptelling  
– flertallsvalg
Valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet

Framgangsmåte ved opptelling
Valgrådet organiserer mottak og registrering av innkomne 
stemmesedler etter hvert som de kommer inn fra soknene/
de stemmeberettigede.

Opptellingen av stemmene ved direkte valg/direkte valg-
omgang, leke medlemmer, kan foregå fortløpende ettersom 
stemmesedlene kommer inn til valgrådet. Valgrådet må 
sørge for at det til enhver tid føres oversikt over hvor langt 
opptellingen har kommet.

Opptellingen foretas av de personer valgrådet har 
bestemt, og under valgrådets tilsyn, jf. bdr § 2-15-1. 
Valgrådet må være beslutningsdyktig når opptellingsresulta-
tet skal godkjennes.

Det må være så mange personer som deltar i opp-
tellingen, at den kan gjøres ferdig innen fristen torsdag 
24. september 2015 for direkte valg av leke medlemmer, 
valg av representanter for samisk kirkeliv og døveme-
nighetene, samt valg av prest og lek kirkelig tilsatt, 
jf. bdr § 7-1-2.

Der det er indirekte valgomgang må opptellingen kunne 
gjøres ferdig til 8. desember 2015, jf. bdr § 7-1-2.

Opptelling av stemmene ved indirekte valg foregår etter 
samme prosedyre. Ved valgoppgjøret følges da bestemmel-
sene i bdr. § 2-15-4 og 2-15-7a.

Tellekorpset bør deles i arbeidslag på 2 og 2 personer 
som arbeider sammen. En rekke av leddene i prosedyrene 
skal utføres av minst to personer sammen. I tillegg bør det 
være 1–2 personer som fungerer som arbeidsledere, har 
oversikten og sørger for å få notert alle tall som skal rappor-
teres. De største og mest tidkrevende operasjonene i opp-
tellingsprosessene kan gjerne deles på flere arbeidslag.

A. Kontroll og klargjøring for opptelling

• Fortløpende registrering av mottatte sendinger og kontroll 
av at stemmesedler er kommet inn fra alle sokn (direkte 
valg av leke medlemmer)

• Kontroll av at antall avgitte stemmer er registrert i valg-
modulen, og kontrolltelling av antall mottatte stemmer 
(direkte valg av leke medlemmer)

• Fortløpende registrering av alle mottatte sendinger/stem-
mesedler, og registrering i de respektive manntallslister 
(øvrige valg/indirekte valgomgang)

B. Opptelling

Antall avgitte stemmer ved direkte valg av leke 
medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet summe-
res på basis av valgstyrenes følgeskriv (bdr §§ 2-13-5 
og 2-13-6).

Antall stemmesedler kontrolltelles. Det totale antallet 
føres inn på rapporteringsskjemaet, rubrikk 1.

Stemmesedlene ordnes i grupper for urettede og 
rettede stemmesedler (bdr § 2-15-2a). Stemmetallet 
for hver liste føres inn på rapporteringsskjemaet, 
rubrikk 2.

Pkt. 1 og 2 kan utføres parallelt av flere arbeidslag. 
De som teller pkt. 1, kan samtidig sortere i rettede og 
urettede stemmesedler (pkt. 2).

De urettede stemmesedlene telles av minst to personer.
Hver kandidat gis én stemme pr. 

urettet stemmeseddel.
Dette gjelder alle kandidater på listen, også eventu-

elle kandidater ved supplerende nominasjon.
Antallet føres inn på lister som føres av minst to 

personer. Mal for slike lister (liste 2.2.8) ligger på 
www.kirkevalget.no.

Antall urettede stemmesedler føres inn på rapporte-
ringsskjemaet i rubrikk 3.1 (bdr § 2-15-2b).
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Antall rettede stemmesedler føres inn på rapporterings-
skjemaet i rubrikk 3.2.

På de rettede stemmesedlene registreres alle 
endringer velgerne har gjort på stemmesedlene 
(bdr § 2-15-2c).

• Kandidater som har fått tilleggsstemmer får to 
stemmer hver.

• Øvrige kandidater får én stemme pr. stemmeseddel.

Et medlem av tellekorpset leser opp navnene som 
har fått tilleggsstemme (inntil tre pr. stemmeseddel). 
Deretter leveres stemmesedlene til et annet medlem 
som kontrollerer opplysningene. Minst to personer 
fører hver sin liste. Disse listene sammenlignes med 
jevne mellomrom.

Mal for slike lister (liste 2.2.8) ligger på 
www.kirkevalget.no.

• Dersom det er gitt tilleggsstemme til flere enn tre 
kandidater, tas det kun hensyn til de tre øverste 
tilleggsstemmene.

• Det tas ikke hensyn til oppføringer av andre navn.
• Det tas ikke hensyn til strykninger.

En stemmeseddel skal forkastes dersom den er 
merket slik at det går frem hvem velgeren er. Dersom 
velgeren har rettet listen på annen måte enn nevnt 
i bdr § 2-13-2, skal likevel listen godkjennes dersom 
det er entydig hva velgeren har ment. En egenhendig 
utfylt (håndskrevet) stemmeseddel skal godkjennes. 
Det understrekes at en stemmeseddel som inneholder 
færre navn enn det skal velges medlemmer og vara-
medlemmer, ikke skal forkastes.

Antall forkastede stemmer føres inn på rapporte-
ringsskjemaet i rubrikk 3.3.

Pkt. 4 tar lengre tid enn pkt. 3. Derfor er det lurt å dele 
arbeidet i pkt. 4 mellom flere arbeidslag. Når pkt. 3 og 
4 er utført, føres tallene inn på eget skjema. Det blir 
utarbeidet et elektronisk regneark som kan benyttes 
under opptellingsarbeidet, og som summerer fortlø-
pende. Da vil pkt. 5 (nedenfor) bestå i å kontrollere 
summene/stemmetallene, og deretter sette opp listen 
etter hvor mange stemmer hver kandidat har fått.

Ved valgoppgjøret teller en de stemmer som er avgitt 
på den enkelte kandidat, dvs. at antall stemmer på 
urettede og rettede lister summeres for hver kandidat.

Antallet føres inn på rapporteringsskjemaet 
i rubrikk 4.

De kandidater som har fått flest stemmer, blir 
faste medlemmer av bispedømmerådet, og de påføl-
gende kandidater blir varamedlemmer (bdr § 2-15-5 
og 2-15-7a).

Hvis flere kandidater har fått like mange stemmer, 
avgjør rekkefølgen på nominasjonskomiteens liste 
utfallet (bdr § 2-15-2d). Det tas sikte på å regelfeste 
hva som skjer dersom en supplerende kandidat har fått 
like mange stemmer som en av nominasjonskomiteens 
kandidater, eller to supplerende kandidater har fått like 
mange stemmer. Kunngjøring om dette vil foreligge før 
Kirkevalget 2015.

Stemmesedler og manntallslister pakkes ned og lagres 
på forsvarlig måte ut valgperioden (bdr § 7-1-4).

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

• Skjema 2.2.8 Rapporteringsskjema for opptelling – flertallsvalg (word-skjema for utfylling)
• Liste 2.2.8 Opptelling valg av bispedømmeråd – flertallsvalg (excel, ferdig formatert regneark med eksempler)
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