
 

DEN NORSKE KIRKE 
KR - Avdeling for kirkeordning 

 
 

Postadresse: E-post: post.kirkeradet@kirken.no Telefon: +47 23081200 Saksbehandler 
Postboks 799 Sentrum Web:    Telefaks:    Margit Aas Onstein 
0106 OSLO Org.nr.:818 066 872     
 

Mottaker:  
Kirkelige fellesråd  
   
 
   
   

 

 
   

 
Dato: 01.07.2019 Vår ref: 19/03082-1    Deres ref:    

 
 

Tilskuddsbrev fellesråd kirkevalg 2019 

I statsbudsjettene for 2018 og 2019 er det til sammen bevilget 89 millioner kroner til 
gjennomføring av kirkevalg i 2019. Summen til fordeling til tilskudd til soknene er fastsatt til 
35 millioner kroner.  

Tilskuddsmottaker er valgstyrene ved de kirkelige fellesrådene. Det betyr at kirkelig fellesråd 
mottar tildelingsbrev om tilskuddet til soknene i fellesrådsområdet, og at tilskuddet utbetales 
til fellesrådet. En oversikt over summen som er beregnet per fellesråd er vedlagt dette 
brevet. Det er også lagt ut i en oversikt her: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-
kirken/kirkevalget/for-medarbeidere/tilskudd%20til%20fellesråd/. Tilskuddet vil bli utbetalt til 
fellesrådene innen 8. juli. Utbetaling vil skje til fellesrådets kontonummer registrert i 
Kirkerådets økonomisystem.  

Vi ber om at eventuelle feil i beregning av tilskudd meldes umiddelbart på e-post til 
mo244@kirken.no.  

Bruk av tilskuddet 
Tilskuddet skal bidra til at valget kan gjennomføres i henhold til reglene, og særlig til at 
valgting kan holdes på samme tid som kommunestyre- og fylkestingsvalget, det vil si i alle 
stemmekretser i umiddelbar nærhet av kommunens valglokaler. 

Tilskuddet skal gå til følgende hovedområder: 

• Godtgjørelse til valgfunksjonærer 
• Opplæring av valgfunksjonærer 
• Lokale kommunikasjonstiltak 
• Lokal valgadministrasjon 
• Valgmateriell 

Fordelingsnøkkel 
Det er utarbeidet en fordelingsnøkkel for midlene.  

Tilskuddet beregnes ut fra følgende kriterier: 

• Grunntilskudd per sokn 
• Antall stemmesteder mer enn ett i soknet (knyttet til antall stemmekretser i 

kommunen) 
• Om valget går over én eller to dager (avhengig av om kommunen har bestemt én 

eller to dagers valg ved kommune- og fylkestingsvalget) 
• Antall stemmeberettigede medlemmer i soknet 
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Døvemenighetene og Saemien Åålmege (samisk menighet i sørsamisk område) vil få 
dobbelt tilskudd pga. særlige utfordringer i forbindelse med organisering, informasjon og 
gjennomføring av valgene. 

Bortsett fra oppjusteringen av alle summene er fordelingsnøkkelen tilsvarende den som ble 
brukt ved de fire forrige valgene.  Hvert sokn vil få kr 13 500 i grunnstøtte, og det vil i tillegg 
utbetales kr 4 pr. stemmeberettiget medlem. Videre vil det utbetales kr 5805 pr. 
stemmekrets i kommunen som overstiger antall sokn i kommunen. Der det gjennomføres 
valgting to dager gis en ytterligere tilleggsbevilgning på kr 2700 per stemmekrets. 

Rapportering 
Fellesrådet er ansvarlig for at tilskuddet brukes i henhold til formålet. Det skal rapporteres på 
valggjennomføringen i valgmodulen. Fristen for dette er 1. oktober 2019. Fellesrådet må 
også kunne rapportere på bruken av midlene dersom Kirkerådet ber om det. Kirkerådet 
forutsetter at midlene som tildeles i sin helhet brukes til valget.  

Beregning av tilskudd ved grenseendringer og soknesammenslåinger 
Der det skjer grenseendringer mellom sokn 1.1.2020 og valget skal gjennomføres som om 
endringen er skjedd er tilskuddet basert på stemmeberettigede i de nye soknene.  

I beregningen er sokn som bytter fellesråd 1.1.2020 (pga. at et sokn flyttes eller at det 
opprettes nye fellesråd) lagt inn der de hører til per 1.1.2019, ikke 1.1.2020.  

Nye sokn som opprettes 1.1.2020, men som skal gjennomføre valg, får tilskudd som om de 
allerede var et sokn.  

Sokn som slås sammen 1.1.2020 og gjennomfører valg felles får tilskudd som om de 
allerede var ett sokn.  

Beregning av tilskudd ved færre stemmesteder enn stemmekretser 
I utgangspunktet skal det være ett stemmested per stemmekrets. Noen sokn har fått unntak 
fra dette kravet. De får beregnet tilskudd ut fra faktisk antall stemmesteder, ikke kommunens 
stemmekretser.  

 

Lykke til med valgforberedelsene!  
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Ole Inge Bekkelund Margit Aas Onstein 
Seksjonsleder Rådgiver kirkevalg 
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