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– TID OG STED:   FORHÅNDSSTEMMING 

– TID OG STED:   VALGTING 

– Valglister nominasjonskomiteens liste  

– Valglister andre lister 

• Kandidatinformasjon

• Utskrifter



KORT OM ENDRINGER 2019

• I utgangspunktet er det samme valgmodul som benyttes 

ved valget i 2019 som i 2015. 

• Det er gjort endringer i løsningen for å håndtere de 

endringer i regelverket for kirkevalg som er gjort siden 

sist. 

• En del begrepsbruk og annen veiledningstekst er 

tilpasset de gjeldende reglene. 

• Løsningen skal nå håndtere de inndelingsendringer som 

er vedtatt gjeldende fra 1. januar 2020. 

• Utover dette vil det være ganske likt å jobbe i løsningen 

denne gangen som i 2015. 



INNLOGGING

• Gå til register.kirken.no.

• Innlogging til Den norske 

kirkes medlemsregister, 

der valgmodulen ligger, 

gjøres ved bruk av ID-

porten.

• Dette er samme løsning 

som benyttes til mange 

andre offentlige tjenester, 

og er driftet av 

Direktoratet for forvaltning 

og IKT (Difi). 

register.kirken.no


FØRSTE SKJERMBILDE

Valgmodulen ligger under det valget som heter 

«kirkevalg»:



VALG PÅ KIRKEVALG-MENYEN

Når man klikker på «Kirkevalg», får man opp følgende 

valg:



PLAN FOR LOKALT VALG



PLAN FOR LOKALT VALG

Første skjermbilde under «plan for lokalt valg» ser slik ut:



FORBEREDELSE

Til høyre på første siden 

finnes det blant annet en 

link til et skjema. Det har 

oversikt over alle 

opplysninger det er behov 

for under utfylling av sidene 

under «plan for lokalt valg». 

Dette kan være til hjelp for 

dem som ønsker å ha alle 

opplysningene klare før 

man begynner 

registreringen. 



VELGE SOKN

Velg deretter sokn (kun de sokn 

man har tilganger til, blir 

tilgjengelige):

Velg først fellesråd (kun de 

fellesråd man har tilganger til, er 

tilgjengelige):



PLAN FOR LOKALT VALG
VEIVISER 
Når man velger sokn, blir man ledet inn i en veiviser som leder en 

gjennom hele prosessen (rød ring). Spørsmål/ledetekst og svarfelter 

ligger til venstre på sidene (gul ring). Hjelpetekst ligger til høyre på 

sidene (grønn ring). «Lagre» og «neste» finnes nederst i høyre hjørne 

(blå ring). Endringene lagres også når man trykker «neste». 



1. OM MENIGHETSRÅDET:  
SOKNET DELTAR IKKE PRØVEORDNING 
Dersom soknet ikke er med i prøveordning med felles menighetsråd, 

velges det «nei». Vinduet vil da bli som følger:

Fyll inn antall medlemmer i nedtrekksmenyen til venstre (4, 6, 8 eller 

10) og antall varamedlemmer i høyre nedtrekksmeny (minst 5). Trykk 

så «lagre» og/eller «neste». 



1. OM MENIGHETSRÅDET:  
SOKNET DELTAR I PRØVEORDNING 
Dersom soknet er med i prøveordning med felles menighetsråd, velges det «ja». 

Vinduet endres da som følger:

Legg til de sokn man har felles menighetsråd med og se at de kommer riktig i listen. 

Fyll så inn antall medlemmer i nedtrekksmenyen nederst til venstre (antallet 

medlemmer fra det aktuelle soknet iht. vedtatt forsøk) og antall varamedlemmer i 

nedtrekksmenyen til høyre (iht. vedtatt forsøk). Trykk så «lagre»/«neste». 



2. TID OG STED:  
FORHÅNDSSTEMMING

Man kan når som helst gå nederst på siden og trykke «lagre» for å være sikker på 

at arbeid man har gjort, ikke blir borte. 

Velg stemmekrets for ønsket registrering.  Velg «alle i soknet» 

dersom registeringen gjelder alle stemmekretsene. Man kan 

gjøre flere registreringer per valgte stemmekrets.  

Skriv inn tid og sted. Dette er et fritekstfelt under 

«forhåndsstemming».

Trykk «legg til»

Sjekk at registeringene kommer riktig opp i listen. Fjern 

eventuelle feilregistreringer ved å bruke knappen «fjern».



2. TID OG STED:  
VALGTING

Trykk til slutt «lagre»/«neste». Man kan gå tilbake til forrige steg i veiviseren ved å 

trykke «forrige». 

Velg stemmekrets for ønsket registrering. Det må registreres 

noe på alle stemmekretsene. Man kan gjøre mer enn én 

registrering per valgte stemmekrets dersom det er nødvendig.  

Skriv inn valglokalets navn i det første feltet og lokalets 

adresse i det andre feltet. 

Legg inn tidspunkt for valgting i valgt stemmekrets og trykk 

«legg til». 

Sjekk at registeringene kommer riktig opp i listen. 



3. NOMINASJONSKOMITÉ:  

Trykk til slutt «lagre»/«neste». Man kan gå tilbake til forrige steg i veiviseren ved å 

trykke «forrige». 

Vet man fødselsnumrene til medlemmene i 

nominasjonskomiteen, kan disse søkes frem her.

Vet man ikke fødselsnumrene, kan disse søkes opp herfra.  

Her legges det inn dato da komiteen ble oppnevnt. 

Sjekk at registeringene kommer riktig opp i listen. Fjern 

eventuelle feilregistreringer ved å bruke knappen «fjern» 

(dukker opp ved hvert navn i listen). 



3. NOMINASJONSKOMITÉ:
LEGG TIL MEDLEM  

Trykk «legg i liste» for å legge personen til. Man kan avbryte ved å trykke 

«avbryt». 

Velg verv

Sjekk at riktig person er søkt opp. 



4. VALGLISTER
NOMINASJONSKOMITEENS LISTE

Merk! Man kan ikke trykke «lagre» før man har svart på spørsmål om det finnes 

andre kandidatlister og ev. spørsmål om kunngjøring av supplerende nominasjon. 

Vet man fødselsnumrene til medlemmene i 

nominasjonskomiteen, kan disse søkes frem her.

Vet man ikke fødselsnumrene, kan disse søkes opp herfra.  

Her legges det inn dato da komiteen ble oppnevnt. 

Sjekk at registeringene kommer riktig opp i listen. Fjern 

eventuelle feilregistreringer ved  å bruke knappen «fjern» 

(dukker opp ved hvert navn i listen). 

Vet man fødselsnumrene til personene på  

nominasjonskomiteens liste, kan disse søkes frem her.

Vet man ikke fødselsnumrene, kan disse søkes opp herfra.  

Her legges det inn ti forslagsstillere. Dette er et fritekstfelt, og 

navnene kan ikke søkes opp fra medlemsregisteret her. 

Sjekk at registeringene kommer riktig opp i listen. Fjern 

eventuelle feilregistreringer ved å bruke knappen «fjern» 

(dukker opp ved hvert navn i listen). Bruk pilene til høyre for 

å flytte kandidater opp og ned på listen.  



4. VALGLISTER
LEGG TIL KANDIDAT

Trykk «legg i liste» for å legge personen til. Man kan avbryte ved å trykke «avbryt». 

Feltene «stilling» og «oppgitt bosted» skal kun fylles ut 

dersom disse opplysninger er oppgitt på innlevert listeforslag. 

Hvilke felter som her fylles ut, må være likt for alle 

kandidatene på en liste. 

Sjekk at riktig person er søkt opp. 



4. VALGLISTER
ANDRE LISTER (1)

Finnes det andre godkjente kandidatlister til 

menighetsrådsvalget, velges det her «ja».

Navn på listen skrives i første feltet. Pass på at navnet skrives 

riktig - dette ikke kan endres senere. Dersom listen kommer 

fra en nomineringsgruppe som er registrert av Kirkerådet, 

skrives navnet på to styremedlemmer i feltet for 

forslagsstillere. I andre tilfeller skrives navnet på de ti 

forslagsstillerne. Man kan så trykke «opprett ny liste». Er det 

flere lister fra andre grupper av forslagsstillere, gjentas 

prosedyren. 



4. VALGLISTER
ANDRE LISTER (2)

Sjekk at registeringene kommer riktig opp i listen. Fjern eventuelle 

feilregistreringer ved å bruke knappen «fjern» (dukker opp ved hvert navn 

i listen). Bruk pilene til høyre for å flytte kandidater opp og ned på listen. 

Kandidater legges inn på samme måte her som for nominasjonskomiteens 

liste.  

Det er mulig å slette hele listen og begynne på nytt, jf. forrige lysbilde. 

Dersom listen er levert med utheving av den øverste eller de to øverste 

kandidaten(e), skal den/disse få stemmetillegg. Man velger i så fall «1» 

eller «2» i nedtrekksmenyen for stemmetillegg. 



4. VALGLISTER
EVENTUELL SUPPLERENDE NOMINASJON

Finnes det ikke andre godkjente kandidatlister til 

menighetsrådsvalget, velges det her «nei».

Dersom nominasjonskomiteen har skaffet det foreskrevne 

antall kandidater til sin liste, velger man «nei». Dersom 

nominasjonskomiteen ikke har skaffet det foreskrevne antall 

kandidater, velger man «ja». Trykk så «lagre»/«neste».

Dersom man velger ja på spørsmålet om det må utlyses 

supplerende nominasjon, dukker det opp et femte trinn i 

veiviseren – «supplerte kandidater».   



5. SUPPLERTE KANDIDATER

Trykk til slutt «lagre»/«neste». 

Supplerte kandidater legges inn på samme måte som de andre kandidatene. 

Dersom det ikke har kommet inn supplerte kandidater innen fristen i juni, 

velges «nei» og så «lagre»/«neste». Dersom det har kommet inn supplerte 

kandidater, velges «ja». Det dukker da opp nye felter under. 



OPPSUMMERING
KORREKTUR OG UTSKRIFT

På oppsummeringssiden får man oversikt over alle innlagte opplysninger: 

Finner man feil i oppsummeringen, kan man enkelt trykke 

«endre» på det punktet man har funnet feil, og man tas tilbake 

til dette stedet i veiviseren.

Alle opplysningene kan enkelt skrives ut. Utskriftsvisning

åpnes i en ny fane.  



OPPSUMMERING
MELDING OM FERDIGSTILLELSE 

På oppsummeringssiden får man oversikt over alle innlagte opplysninger: 

Ønsker man å begynne innleggelse av opplysninger for et nytt 

sokn, kan man velge denne snarveien tilbake til startsiden for 

«plan for lokalt valg». 

Dersom alle opplysninger er lagt inn og det ser riktig ut, huker 

man av i boksen for at planleggingen er ferdigstilt og trykker 

«send inn». Man gir da beskjed til Kirkerådet om at 

opplysningene for soknet er klare for uttrekk til valgkortet. 

Det er også mulig å ta utskrift av oppsummeringen fra 

bunnen av oppsummeringssiden. 

Helt nederst på oppsummeringssiden finner man følgende: 



KANDIDATINFORMASJON



KANDIDATINFORMASJON
VELGE SOKN

Velg sokn på samme måte som under «plan for lokalt valg», 

ved først å velge fellesråd og så å velge sokn.

Velg «kandidatinformasjon» i nedtrekksmenyen for 

kirkevalg.

Man kommer da inn i en ny veiviser for 

kandidatinformasjon:



1. VELGE KANDIDAT

Her velges 

kandidaten man 

vil jobbe med, 

ved å klikke på 

denne. Her finner 

man kandidatene 

fra alle listene 

som er lagt inn, 

samt for 

supplerte 

kandidater. 



2. CV
INFORMASJON FRA VALGLISTESIDEN

Man kan når som helst gå nederst på siden og trykke «lagre», for å være sikker på 

at arbeid man har gjort ikke blir borte. 

Sjekk alle opplysningene som finnes om 

kandidaten.

Det som skrives i disse til feltene, kommer med 

på stemmeseddelen. Disse feltene skal bare 

fylles ut dersom denne informasjonen ble levert 

med valglisten. Hvilke felter som her fylles ut, 

må være likt for alle kandidatene på en liste. 

Begge feltene har plass til opptil 25 tegn. 



2. CV
UTDANNING/ARBEIDSERFARING OG VERV

Man kan når som helst gå nederst på siden og trykke «lagre», for å være sikker på 

at arbeid man har gjort ikke blir borte. 

Legg inn 

nåværende og 

tidligere 

arbeids-

erfaringer og 

studier

Legg inn 

nåværende og 

tidligere 

kirkelige verv

Legg inn 

nåværende og 

tidligere verv 

i  offentlig 

eller 

organisasjons-

messig

sammenheng



2. CV
SATSNINGSOMRÅDER OG ANNET

Trykk «lagre»/«neste» når alt er ferdig. 

Legg inn 

satsnings-

områder 

(korte 

oppføringer)

Legg inn 

utfyllende 

presentasjon 

(helst 

kortfattet)



3. BILDE
VELG BILDE (1)

Trykk «lagre»/«neste» når alt er ferdig. 

Velg «nytt 

bilde»

Finn ønsket bilde fra der det 

er lagret. 



3. BILDE
VELG BILDE (2)

Dersom det er for 

mye luft rundt 

ansiktet, kan man 

beskjære bildet.  

Flytt den stiplede 

linjen til ønsket 

posisjon 

Når man er fornøyd, 

kan man trykke 

«ok, lagre». Er man 

ikke fornøyd, kan 

man velge «nytt 

bilde» (hvis man 

har et annet bilde) 

eller «slett bilde» 

hvis man ønsker å 

ikke ha bilde eller å 

legge til bilde 

senere. 



3. BILDE
VELG BILDE (3)

Trykk «lagre»/«neste» når bildet ser bra ut. 



OPPSUMMERING (1) 

Finner man feil i oppsummeringen, kan man enkelt 

trykke «endre» på det punktet man har funnet feil, 

og man tas tilbake til dette stedet i veiviseren. 



OPPSUMMERING (2) 

Finner man feil i oppsummeringen, kan man enkelt trykke 

«endre» under det punktet der man har funnet feil, og man tas 

tilbake til dette stedet i veiviseren. 

Ønsker man å begynne innleggelse av 

kandidatinformasjon for en ny kandidat i samme enhet 

eller for en ny enhet, kan man velge disse snarveiene. 



NEDLASTING AV CV-OPPLYSNINGER

Nytt i 2019 er en mulighet for å laste ned innlagt kandidatinformasjon for alle 

kandidater i en enhet. Ved å klikke på den lenken markert med rød ring, opprettes 

det en excel-fil med all informasjon samlet. Dette kan være nyttig om man trenger 

denne informasjonen til bruk andre steder, f.eks. i presentasjon av kandidater i et 

menighetsblad. 



UTSKRIFTER



UTSKRIFTER
VELGE SOKN

Velg sokn på samme måte som under «plan for lokalt valg», 

ved først å velge fellesråd og så å velge sokn.

Velg «utskrifter» i nedtrekksmenyen for kirkevalg.



UTSKRIFTER
VELG UTSKRIFT

Velg ønsket målform/språk. De alternativ som står i lysere grå 

skrift, er ikke tilgjengelige. Stemmesedler vil etter hvert bli 

tilgjengelig på nordsamisk. 

Velg ønsket utskrift. De utskriftene som er i lysere grå skrift, 

er foreløpig ikke klare og er ikke valgbare. 

Trykk «skriv ut». Utskriften åpnes i en ny fane i nettleseren. 



UTSKRIFTER
EKSEMPEL

I Firefox kan man skrive ut direkte fra nettleseren eller velge å 

laste ned PDF-filen til senere bruk. 

Utskriften kommer her i en ny fane. Trenger man utskriften i 

flere målformer/språk, må man gå tilbake til forrige fane og 

gjenta prosedyren.  

Forskjellige nettlesere kan oppføre seg forskjellig. Dette eksempelet er fra Firefox, der 

det er PDF-viser innebygget i nettleseren. 



LYKKE TIL!


