4.7.1

Veiledning for supplerende
nominasjon ved menighetsrådsvalg
KIRKEVALGREGLENE § 8-1
VALGHÅNDBOKEN kapittel 4.7.1 - side 60-61

NÅR ÅPNES DET FOR
SUPPLERENDE NOMINASJON?
Hvis nominasjonskomiteen ved valg av menighetsråd ikke har klart å få et tilstrekkelig antall
kandidater innen listefristen 30. april, og det ikke
har kommet inn andre listeforslag enn fra nominasjonskomiteen, skal valgstyret åpne for supplerende nominasjon. Valgstyret skal kunngjøre
dette innen 6. mai , med frist kl. 12 den 5. juni.
Kunngjøringen skal skje i kirken, i lokalavis og/
eller menighetsblad, på menighetens nettside og
for øvrig på den måte valgstyret bestemmer.

HVEM KAN FORESLÅ KANDIDATER
Fem stemmeberettigede medlemmer av Den
norske kirke som er bosatt i soknet kan gå sammen om å fremme et forslag til kandidat ved supplerende nominasjon. De fem forslagsstillerne
kan levere forslag på flere kandidater enn bare
én. Det skal da leveres ett skjema per kandidat.

KRAV TIL FORSLAG
Forslagsstillerne skal levere sitt forslag til valgstyret innen fristen kl. 12.00 onsdag 5. juni.
Forslaget må oppfylle disse kravene:

Kandidaten må være valgbar i soknet

Forslaget må være egenhendig underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere.

VEDLEGG
Forslaget til supplerende nominasjon skal ha følgende vedlegg:

En oversikt over kandidatens fødselsdato.

En oversikt over fødselsdato og
bostedsadresse til dem som har
underskrevet på forslaget.

Dersom kandidaten ikke er bosatt i soknet
når forslaget innleveres, må det ligge ved
en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen.

VALGSTYRETS BEHANDLING
Valgstyret skal innen 7. juni avgjøre om forslag
om supplerende nominasjon skal godkjennes.
Dersom forslaget til supplerende nominasjon ikke
oppfyller reglenes krav, skal valgmyndighetene
gjennom forhandlinger med forslagets tillitsvalgte
forsøke å bringe forslaget i samsvar med reglene.
Forslaget må derfor ha en tillitsvalgt som har
myndighet til å forhandle på vegne av forslagsstillerne.

STEMMESEDDELEN
Godkjent forslag settes nederst på den endelige
valglisten. Dette ivaretas ved at forslaget legges
inn i valgmodulen. Rekkefølgen på de supplerte
kandidater, hvis det er flere, avgjøres ved loddtrekning.

