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AKTUELLE BEGREPER

• Listeforslag: forslag til valgliste. Det er først når 

valgmyndighetene har godkjent listeforslaget at det 

blir en offisiell valgliste.

• Nomineringsgruppe: En gruppe som leverer et 

listeforslag.



AVGRENSNING 

• Avgrensning: Valg av leke medlemmer til 

bispedømmeråd og Kirkemøtet

• Tre typer listeforslag 

– Listeforslag fra nominasjonskomiteen

– Listeforslag fra uregistrert nomineringsgruppe

– Listeforslag fra registrert nomineringsgruppe

• Fokus her: De to siste typene.



BAKGRUNN

• Kirkemøtet har vedtatt kirkevalgregler som bygger 

på bestemmelsene i valgloven. I forarbeidene til 

kirkemøtesaken ble det presisert «at der 

kirkevalgreglene bygger på valgloven vil valgloven, 

valglovens forarbeider og Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets valghåndbok og 

forvaltningspraksis få rettskildemessig betydning 

ved en tolkning av kirkevalgreglene» 

(saksorienteringen til sak KM 06/18 side 36). 



FELLES KRAV TIL LISTEFORSLAG 
§§ 7-1, 7-2, 7-3, 7-4

• Frist: kl. 12 den 30. april 2019. Innlevert når det er 

kommet inn til valgrådet. Samme gruppe kan bare 

stille én liste i hvert valgdistrikt.

• Listeforslaget må angi hvilket valg det gjelder: «Valg 

av leke til bispedømmeråd og Kirkemøtet 2019»

• Det må ha en overskrift som angir den 

nomineringsgruppe som har fremsatt forslaget.



FELLES KRAV TIL LISTEFORSLAG 
§§ 7-1, 7-2, 7-3, 7-4

• Antall kandidater: Sju til 18 kandidater.

• Prioritert rekkefølge. 

• Nomineringsgruppen kan gi inntil to av de øverste 

kandidatene på listeforslaget et stemmetillegg.

Kandidatene får i så fall et tillegg i sitt personlige 

stemmetall som tilsvarer 25 prosent av det antall 

stemmesedler som kommer listen til del ved valget.



FELLES KRAV TIL LISTEFORSLAG 
§§ 7-1, 7-2, 7-3, 7-4

• Kandidatene må ikke være felles med kandidater på 

andre listeforslag. Kandidatene skal være oppført 

med fornavn, etternavn og fødselsår. Kan også 

påføres: Kandidatenes stilling eller bosted.



FELLES KRAV TIL LISTEFORSLAG 
§§ 7-1, 7-2, 7-3, 7-4

• Det må inneholde navn på en tillitsvalgt og en 

varatillitsvalgt blant dem som har skrevet under på 

listeforslaget. Disse skal ha myndighet til å forhandle 

med valgrådet om endringer på listeforslaget. Det 

bør også angis navn på et visst antall personer blant 

dem som har underskrevet på listeforslaget, som 

skal fungere som tillitsutvalg.



FELLES KRAV TIL LISTEFORSLAG 
§§ 7-1, 7-2, 7-3, 7-4

• Til hjelp i sitt arbeid er det naturlig at tillitsvalgt og 

varatillitsvalgt benytter tillitsutvalget. Kirkerådet har 

antatt at det er tillitsutvalget for listen som 

bestemmer om listen skal suppleres med et nytt 

navn dersom en kandidat viser seg å være ikke 

valgbar og/eller blir fritatt. 



FELLES KRAV TIL LISTEFORSLAG 
§§ 7-1, 7-2, 7-3, 7-4

• Krav om minst 40 prosent kandidater av hvert kjønn

• Krav om minst 20 prosent kandidater under 30 år

• Krav om kandidater fra minst tre prostier i 

bispedømmet.

• Listeforslaget skal ikke inneholde annen type 

informasjon til velgerne enn det som fremgår av 

denne § 7-1.



FELLES KRAV TIL LISTEFORSLAG 
§§ 7-1, 7-2, 7-3, 7-4
§ 7-4. Vedlegg til listeforslaget

Listeforslaget skal ha følgende vedlegg:

• a. En oversikt over kandidatenes fødselsdato. 

• b. En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til 

dem som har underskrevet på listeforslaget. 

• c. Dersom en kandidat til bispedømmeråds- og 

kirkemøtevalg eller menighetsrådsvalg ikke er innført i 

folkeregisteret som bosatt i bispedømmet eller i soknet 

når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en 

erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være 

valgbar på valgdagen. 



FELLES KRAV TIL LISTEFORSLAG 
§§ 7-1, 7-2, 7-3, 7-4
• d. Dersom en kandidat ikke er valgbar på grunn av 

sin stilling, må det legges ved en erklæring fra 

kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt 

stillingen når bispedømmeråd og Kirkemøtet trer i 

funksjon.



KRAV TIL UREGISTRERTE 
NOMINERINGSGRUPPER

• Ved valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet skal 

listeforslaget være underskrevet av minst 100 

personer med stemmerett ved valg av leke 

medlemmer i bispedømmet, der maksimalt 50 

prosent av underskriverne kommer fra ett og samme 

sokn. 

• Underskrevet = egenhendig underskrift – det 

innebærer at underskriften derfor ikke kan være 

skrevet med blokkbokstaver eller bare initialer. I 

dette ligger også at det ikke er anledning å 

underskrive etter fullmakt.







VALGMYNDIGHETENES BEHANDLING 
AV LISTEFORSLAGET

• Dersom et listeforslag ved innleveringen ikke 

oppfyller reglenes krav, skal valgmyndighetene 

gjennom forhandlinger med listeforslagets 

tillitsvalgte forsøke å bringe forslaget i samsvar med 

reglene.



KRAV TIL REGISTRERTE 
NOMINERINGSGRUPPER

• Forutsetter registrering hos Kirkerådet: Søknad være 

mottatt av Kirkerådet innen 2. januar 2019. Kan også 

sendes senere, men da vil registreringen ikke få virkning 

for valget i 2019.

• Registrering innebærer at nomineringsgruppen får 

enerett til å stille valglister under det registrerte navnet i 

kirkelige valg. Blir også berettiget til å motta 

intensjonsstøtte og listestøtte.

• Før nomineringsgruppen kan bli registrert av Kirkerådet, 

må den registreres i Enhetsregisteret og tildeles et eget 

organisasjonsnummer.



KRAV TIL REGISTRERING

Sammen med søknaden om registrering skal 

nomineringsgruppen legge ved følgende 

dokumentasjon: 

• a. opplysninger om organisasjonsnummer, 

• b. opplysninger om hvem som er valgt til

medlemmer i nomineringsgruppens utøvende organ 

(= styre), og som har fullmakt til å representere 

gruppen sentralt i saker etter disse regler, 

• c. vedtekt som fastsetter hvilket organ i 

nomineringsgruppen som velger gruppens utøvende 

organ



KRAV TIL REGISTRERING

d. erklæring fra minst 300 personer med stemmerett 

ved valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og 

Kirkemøtet, om at de ønsker gruppenavnet registrert.

• Erklæring = egenhendig underskrift – det 

innebærer at underskriften derfor ikke kan være 

skrevet med blokkbokstaver eller bare initialer. I 

dette ligger også at det ikke er anledning å 

underskrive etter fullmakt.

• Krav til identifisering av personene: Anbefaler derfor 

navn, fødselsdato og bostedsadresse. 





KRAV TIL REGISTRERTE 
NOMINERINGSGRUPPER

Tilstrekkelig at listeforslaget er underskrevet av minst 

to av styremedlemmene i nomineringsgruppens 

lokalavdeling i det bispedømmet (…) listen gjelder. 

Underskriverne må ha stemmerett [som lek] i 

valgdistriktet.

To underskrifter = tillitsvalgt og varatillitsvalgt (disse 

skal være blant de som har undertegnet på 

listeforslaget). 



KIRKERÅDETS BEHANDLING AV 
SØKNAD OM REGISTRERING

• For at et gruppenavn skal kunne bli registrert av 

Kirkerådet, må det ikke kunne forveksles med navnet på 

annen nomineringsgruppe registrert av Kirkerådet.

• Kontroll av at de nevnte vilkårene er oppfylt, herunder 

godkjenning av underskrifter. Underskriftene må være 

gyldige og underskriverne må oppfylle kravet om å ha 

stemmerett for leke.

• Når særlige grunner foreligger, kan Kirkerådet også 

ellers nekte å registrere gruppenavn. Skal tungtveiende 

grunner til for at det skal skje.



PRAKTISK OM LEVERING AV SØKNAD

Søknad om registrering av nomineringsgruppe sendes 

Kirkerådets postmottak: 

Kirkerådet

Postboks 799 Sentrum 

0106 Oslo 

E-post: post.kirkeradet@kirken.no



INTENSJONSSTØTTE 
OG LISTESTØTTE

• Kirkevalgreglene § 6-5

Formål: 

Intensjonsstøtten har som formål å sette registrerte 

nomineringsgrupper i stand til å stille lister i valget til 

bispedømmeråd og Kirkemøtet.

Listestøtten har som formål å sette registrerte 

nomineringsgrupper i stand til å informere velgerne om 

sine standpunkt i aktuelle kirkelige spørsmål.



FRISTER

• Frist for å søke intensjonsstøtte: 2. januar

• Frist for å søke listestøtte: 30. april



KRAV FOR Å SØKE STØTTE

• Gruppen må være registrert som en 

nomineringsgruppe

• For listestøtte er det et krav om at 

nomineringsgruppen fremmer liste innen listefristen, 

og at listeforslaget blir godkjent.



KRAV FOR Å SØKE STØTTE

• Dersom en bidragsyter i løpet av regnskapsåret har 

gitt ett eller flere bidrag til en nomineringsgruppe 

som til sammen utgjør en verdi av 12 000 kroner 

eller mer, skal nomineringsgruppen særlig oppgi 

bidragets verdi og bidragsyterens identitet. 

Privatpersoner skal identifiseres med navn og 

bostedskommune. Andre bidragsytere, långivere 

eller sponsorer skal identifiseres med navn og 

postadresse.



STØTTESUM

Hvor stor støtten blir er avhengig av Kirkerådets 

budsjettbehandling og statsbudsjettet. Dette vil bli 

avklart i desember 2018. 

Forslaget er at en registrert nomineringsgruppe kan 

søke inntil 20 000 kr i intensjonsstøtte per 

bispedømme og inntil 100 000 kr i listestøtte per 

bispedømme. I tillegg kan en nomineringsgruppe som 

stiller lister i minst seks bispedømmer, søke om inntil 

100 000 kr til sentralt nivå.



NOMINASJONSKOMITEENS LISTE

• Kandidatene på Nominasjonskomiteens liste vil få 

en sum tilsvarende listestøtten til 

nomineringsgrupper til disposisjon for å informere 

velgerne om sine standpunkt i aktuelle kirkelige 

spørsmål



SLIK SØKER DERE STØTTE

• Søknadene leveres via et nettskjema. Dette vil bli 

tilgjengelig fra www.kirkevalget.no før 1. desember. 

• Det skal lastes opp et signert vedlegg til søknadene. 

http://www.kirkevalget.no/


RAPPORTERING

• Penger som ikke er brukt opp til formålet må leveres

tilbake. 

• 20. august 2019: frist for rapportering på 

bidragsytere til Kirkerådet. Dette vil bli  offentliggjort 

innen 1. september. 

• 1. mai 2020: frist for rapportering 



RAPPORTERING – FRIST 1. MAI 2020

Kirkerådet følger regnskapsloven. Det tas et forbehold 

om at det kan komme utfyllende rapporteringskrav for 

å oppfylle lovens krav. 



RAPPORTERING – FRIST 1. MAI 2020

For organisasjoner med mindre enn kr 5 millioner i 

årlig omsetning, mindre enn kr 20 millioner i eiendeler 

eller gjennomsnittlig tilsatt færre enn 20 årsverk: 

• Årsrapport for forrige år 

• Regnskap for forrige år signert av leder og valgt lek 

revisor eller en enkel oppstilling av inntekter, 

kostnader og resultat signert av to personer



For organisasjoner med mindre enn kr 5 millioner i 

årlig omsetning, mindre enn kr 20 millioner i eiendeler 

eller gjennomsnittlig tilsatt færre enn 20 årsverk:

• Det er ikke krav om at revisjonen skal være utført av 

autorisert revisor. Revisor er en lek valt revisor som 

den som mottar midlene og skal rapportere selv 

velger.



RAPPORTERING – FRIST 1. MAI 2020

For organisasjoner med minst kr 5 millioner i årlig 

omsetning, kr 20 millioner i eiendeler eller 

gjennomsnittlig tilsatt over 20 årsverk:

• Kort årsrapport for aktiviteten forrige år

• Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for 

forrige år



v
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Kirkevalget er en unik mulighet til å nå ut 

til alle kirkens medlemmer med 

informasjon om Den norske kirke. 

Kirkens budskap rundt valget må ses i 

sammenheng med en mer overordnet 

kommunikasjonsstrategi, og være med på 

å bygge kirkens omdømme og vise frem 

kirkens relevans og tilstedeværelse. 

UNIK MULIGHET



OVERORDNET MÅLSETTING

for kommunikasjonen rundt Kirkevalget 2019: 

- Flere av kirkens medlemmer skal oppleve 

kirkevalget som relevant. 

- Færre av kirkens medlemmer skal overlate 

kirkevalget til de kirkelig aktive. 

- Kommunikasjonen rundt kirkevalget skal bidra til 

å vise kirkens relevans og betydning i dagens 

samfunn. 



NOMINERINGSGRUPPENES ANSVAR

Ved 2019-valget blir det tydelig at det er 

nomineringsgruppene som tar ansvaret for å 

presentere strategiske synspunkter for kirkelivet i 

forbindelse med kirkevalget. 

Gjelder både for nominasjonskomiteenes liste og for 

andre lister. 

Den nasjonale kommunikasjonsstrategien skal ikke 

bidra til å profilere meningsbrytning mellom 

grupperinger i kirken, men fokusere på et mer 

overordnet plan. 



KOMMUNIKASJON FRA KIRKERÅDET   

• bidra til å gjøre kirkevalget kjent, (annonsering av 

valgdato i nettaviser og sosiale medier m.m.), 

• tilrettelegge en felles presentasjon på kirkevalget.no 

av alle kandidater på alle lister, 

• tilrettelegge felles presentasjon på kirkevalget.no av 

alle stemmesteder og -tider i alle menigheter, 

• praktisk veiledning til velgerne på kirkevalget.no, 

• tilrettelegge ressurser, grafiske maler og veiledning 

som valgstyrene og valgrådene kan benytte seg av. 



KANDIDATPRESENTASJON – VALG AV 
LEKE  - BISPEDØMMERÅDSVALGET 

På kirkevalget.no skal publikum finne følgende 

informasjon om alle kandidater på alle lister

• Kandidatene skal være oppført med 

fornavn, etternavn, 

fødselsår, utdanning, yrke og verv.

Opplysning om bosted kan påføres.

• Kandidatene presenteres også med bilde.



SATSING PÅ INTERNKOMM.

Internkommunikasjon er like viktig som ekstern 

kommunikasjon.

God intern forståelse av betydningen av kirkevalget 

vil styrke kirkens eksterne valg-kommunikasjon. 

Historier om de frivilliges innsats - løfte frem interne 

helter - fungerer både internt og eksternt. 

Tiltak: 

Lage videoer hvor vi forteller historier om de frivilliges 

innsats.



ANIMASJONSFILMER  

Ser behov for noe inspirerende og forklarende i en 

enkel form.

To filmer – hver på halvannet minutt:

- om hva kirkevalget handler om 

- om hvordan du avgir din stemme

Her er et svensk eksempel https://vimeo.com/229715466

https://vimeo.com/229715466


Farger og font

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-

kirken/kirkevalget/for-medarbeidere/grafisk-profil/

Registrerte nomineringsgrupper og godkjente lister 

oppfordres til å benytte den felles logoen i annonsering 

og materiell.

GRAFISK PROFIL

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/for-medarbeidere/grafisk-profil/


VALGKORTET

Valgkort til alle 

stemmeberettigede 

01.08.2019

Valgkortet 2019 blir et eget prosjekt 

sammen med Geelmuyden.Kiese



VALGHÅNDBOKEN - BARE PÅ NETT

• Valghåndboken er klar på nett (kirkevalget.no) 

10. desember 2018.

Den trykkes ikke på papir. 

Nettutgaven blir oppdatert ved behov

Viktige deler av boken legges ut som egne filer for 

nedlasting og kopiering (sjekklister, huskelister og 

andre oversikter)



Beachflagg, rollups

og valgurne bestiller 

menighetene fra 

valgutstyr.no som 

dríves av Bico. 

(Bico har rammeavtale 

med Valgdirektoratet)

PROFILERINGS-
ARTIKLER

https://www.valgutstyr.no/

