3.0

Stemmerett og valgbarhet
Ved valg av menighetsråd, bispedømmeråd
og Kirkemøtet
KIRKELOVEN § 4
KIRKEVALGREGLENE § 2-1—2-6, 3-2—3-6, 7-4, 9-1. 11-2, 12-2
VALGHÅNDBOKEN kapittel 3 – side 30-42

STEMMERETT
= hvem har rett til å stemme ved de ulike
valgene.
Stemmerett ved menighetsrådsvalg
har alle medlemmer av Den norske kirke som bor
i soknet, og som har fylt 15 år innen utgangen av
valgåret.
Stemmerett ved valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet
har alle medlemmer av Den norske kirke som bor
i soknet, og som har fylt 15 år innen utgangen av
valgåret, med unntak av de som har stemmerett
som prest eller lek kirkelig tilsatt. Det vil bli merket av i manntallet hvem dette gjelder.
Søknad om overføring av stemmerett
I særskilte tilfeller kan medlemmer gis stemmerett i et annet sokn enn det de er bosatt i. Dette
avgjøres av biskopen, etter søknad fra menighetsrådet.
Ingen kan ha stemmerett i mer enn ett sokn.
Kategorialmenigheter (døvemenigheter og sørsamisk menighet, Saemien Åålmege) regnes ikke
som sokn. Det er derfor mulig å ha stemmerett i
kategorial-menigheter i tillegg til stemmerett i
soknet.

Forhåndsstemming i annet sokn en bostedssoknet
Forhåndsstemmer avgitt i annet sokn enn bosteds-soknet må være mottatt av valgstyret
(menighetsrådet) i bostedssoknet før valglokalene stenger og opptellingen begynner. For å sikre
at forhåndsstemmene kommer frem i tide, er
fristen for å avgi forhåndsstemme i annet sokn
enn bostedssoknet satt til 2. september 2019.

Annet
For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i soknet på valgdagen.
Utenlandsk statsborger som er medlem i Den
norske kirke har kirkelig stemmerett.
En norsk statsborger bosatt i utlandet som er
medlem av Den norske kirke, har ikke kirkelig
stemmerett. Dette er fordi det er et krav om å
være bosatt i soknet for å ha kirkelig stemmerett.

fortsetter...

VALGBARHET
= hvem kan velges ved de ulike valgene.

Valgbare ved valg til menighetsråd
er alle som har stemmerett, og som har fylt 18 år
innen utgangen av valgåret.
Valgbar som lek medlem av bispedømmeråd og
Kirkemøtet
er alle som har stemmerett, som har fylt 18 år
innen utgangen valgåret.
Følgende personer er likevel ikke valgbare:
Personer som er valgbar som prest eller lek
kirkelig tilsatt.
Tilsatte ved bispedømmekontoret i en stilling
på over 15 timer i uken
Tilsatte i Kirkerådet.
Ved valg av leke medlemmer til bispedømmerådet og Kirkemøtet vil en person i utgangspunktet
være utelukket fra valg dersom vedkommende
innehar en stilling som prest eller lek kirkelig tilsatt på valgdagen. Han eller hun kan likevel være
valgbar dersom vedkommende legger ved en erklæring om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når bispedømmeråd og Kirkemøtet trer i
funksjon, som er 1. januar 2020.

STEMMERETT OG VALGBARHET VED
VALG AV PREST TIL BISPEDØMMERÅD
OG KIRKEMØTET
Stemmerett
Prest i Den norske kirke som
er tilsatt i en fast ordnet kirkelig prestestilling
er ordinert prest
har en stilling på minst 15 timer i uken
Med «fast ordnet kirkelig prestestilling» menes
en stilling som er organisert som en
prestestilling, hvor det inngår i stillingens oppgaver å forrette gudstjenester og
kirkelige handlinger. Dette gjelder blant annet
institusjonsprester, sykehusprester,
studentprester, feltprester og menighetsprester.
Det samme gjelder vikarprester tilsatt

i et vikariat på minst ett år.
Prestevikarer og ordinerte prester som ikke er i
ordnet
prestestilling, faller utenom.
Den som har stemmerett som prest har ikke
stemmerett ved valg av leke medlemmer.
Les mer om stemmerett for prester i Valhåndboken punkt 3.1.1.3.

STEMMERETT OG VALGBARHET VED
VALG AV LEK KIRKELIG TILSATT TIL
BISPEDØMMERÅD OG KIRKEMØTET
Stemmerett
Tilsatt i Den norske kirke som oppfyller disse fire
vilkårene:
er medlem i den norske kirke
er tilsatt av menighetsråd, fellesråd eller bispedømmeråd
har en stilling på minst 15 timer i uken
ikke har stemmerett som prest etter kirkevalgreglene § 2–3
For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet for leke kirkelig
tilsatte på valgdagen.
Stemmeretten utøves i det bispedømmet den
stemmeberettigede er tilsatt. Lek
kirkelig tilsatt i døvemenighetene har forslags- og
stemmerett ved valg av lek kirkelig
tilsatt til Oslo bispedømmeråd.
Den som har stemmerett som lek kirkelig tilsatt,
har ikke stemmerett ved valg av leke medlemmer.
Valgbar
som lek kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og Kirkemøtet er de som har stemmerett etter kirkevalgreglene § 2–4 (som beskrevet over), som har
fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som ikke
er utelukket eller fritatt.
Utelukket fra valg som lek kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og Kirkemøtet er de som enten
Er tilsatte ved bispedømmekontoret i en stilling på over 15 timer i uken, eller
Er tilsatte i Kirkerådet.

VALGBARHET

STEMMERETT OG VALGBARHET VED
VALG AV SØRSAMISK REPRESENTANT
TIL NIDAROS BISPEDØMMERÅD OG
KIRKEMØTET
Stemmerett
har medlemmer av Saemien Åålmege (den samiske menigheten i sørsamisk
språkområde)
For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet for Saemien Åålmege
på valgdagen.
Personer med stemmerett ved valg av sørsamisk
representant har også stemmerett ved valg av
leke representanter til bispedømmeråd og Kirkemøtet.
Valgbar
som sørsamisk representant til Nidaros bispedømmeråd og Kirkemøtet er de som har stemmerett etter kirkevalgreglene § 2–5 som har fylt
18 år innen utgangen av valgåret og ikke er utelukket eller fritatt.
Utelukket fra valg som samisk representant til
bispedømmeråd og Kirkemøtet er
• de som er valgbare ved valg av prest, jf. kirkevalgreglene § 3–3
• tilsatte ved bispedømmekontoret i en stilling på
over 15 timer i uken
• tilsatte i Kirkerådet

STEMMERETT OG VALGBARHET VED
VALG AV DØVEMENIGHETENES REPRESENTANT I OSLO BISPEDØMMERÅD
Stemmerett
Leke medlemmer som har stemmerett ved
valg av døves menighetsråd.
Et medlem av en døvemenighet som har kirkelig
stemmerett, har stemmerett ved
valg av døves menighetsråd. Det er fastsatt i regler 12. september 2018 nr. 1334 om
døvekirkelige organer § 1 første ledd at
«Medlemmer av Den norske kirke som er

døve, sterkt tunghørte, døvblinde, døvblitte og
deres familier og nettverk og andre
med tilknytning til det døvekirkelige arbeidet, blir
medlemmer av den døvemenigheten
de hører til ved å la seg registrere i et medlemsregister som føres av Døvekirkenes
fellesråd.»
For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet etter kirkevalgreglene
§ 2–10 (3) på valgdagen.
Valgbar som døvemenighetenes representant til
bispedømmeråd og Kirkemøtet er de
som oppfyller følgende vilkår:
• Vedkommende er valgbar som lek, jf. kirkevalgreglene § 3–2
• Vedkommende er registrert som medlem av en
døvemenighet på valgdagen
Utelukket fra valg som døvemenighetenes representant til bispedømmeråd og
Kirkemøtet er
• de som er valgbare ved valg av prest, jf. kirkevalgreglene § 3–3
• de som er valgbare ved valg av lek kirkelig tilsatt, jf. kirkevalgreglene § 3–4
• tilsatte ved bispedømmekontoret i en stilling på
over 15 timer i uken
• tilsatte i Kirkerådet
Om en person skal utelukkes fra valg, avhenger
av om vedkommende innehar stillingen på valgdagen.

