Noen bakgrunnsopplysninger
Den norske kirke
Omkring 74% (3,8 millioner) av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Kirken som siden
1600-tallet har vært organisert som en statskirke, tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Den
ledes i et samvirke mellom biskoper og presteskap på den ene siden og demokratisk valgte
rådsorganer på den andre siden. Kirken har omkring 8000 ansatte medarbeidere i 1235 menigheter.
I 2014 ble det døpt 34800 barn i Den norske kirke. 40000 ungdommer ble konfirmert og 8000 par ble
viet. Det var 36000 kirkelige gravferder. Totalt ble det i fjor gjennomført 62700 gudstjenester i de 1600
kirkene som tilhører Den norske kirke. Til sammen hadde gudstjenestene 5 800 000 deltakere.
Den norske kirke løsner nå sine bånd til staten. Grunnlovsendringene i 2012 innebærer en ny
organisering av forholdet mellom Den norske kirke og staten. I den organisasjonsendringen, som
pågår de nærmeste årene, trenger kirken et sterkt engasjement blant sine medlemmer.

Kirkevalget 13. og 14. september
Kirkevalget 2015 holdes samtidig med valg til fylkesting og kommunestyrer 13. og 14. september
2015. Kirkevalget består av to valg:
- Valg til landets 1235 menighetsråd.
- Valg til landets 11 bispedømmeråd som samlet utgjør Kirkemøtet i Den norske kirke.
Omkring 3,1 millioner nordmenn er stemmeberettigede ved kirkevalget. Alle kirkemedlemmer som har
fylt 15 år, har stemmerett.
Til menighetsrådene skal det velges 8500 medlemmer. Omkring kandidater 13000 stiller til valg.
Ved 2015-valget velges flertallet av medlemmene av bispedømmerådene (og dermed av Kirkemøtet)
ved direktevalg. Endringene i ordningene som regulerer Den norske kirkes virksomhet, innebærer økt
makt til kirkens valgte organer. Kirkemøtet får overført myndighet som tidligere har ligget hos regjering
og storting.

Oppslutning om kirkevalget
Antall avgitte stemmer ved de seneste menighetsrådsvalgene, og andel stemmer i forhold til antall
stemmeberettigede:
Menighetsrådsvalget 2011: 416 471 stemmer - 13,4 %
Menighetsrådsvalget 2009: 400 674 stemmer - 13,1 %
Menighetsrådsvalget 2005: 127 941 stemmer - 4,3 %
Menighetsrådsvalget 2001: 106 000 stemmer - 3,6 %
Menighetsrådsvalget 1997: 87 026 stemmer - 3,0 %

Valgkort i posten
I august vil alle stemmeberettigede (nesten 3,1 millioner nordmenn) motta kirkens valgkort i
postkassa. Valgkortet informerer om velgernes rettigheter og om tid og sted for stemmegivning.

Listevalg og personvalg
Ved valg til menighetsråd er det de aller fleste steder bare én kandidatliste. Det gir et rent personvalg
der velgeren kan gi kandidater tilleggsstemmer og føre opp egne kandidater på stemmeseddelen.
Ved valg til bispedømmeråd/Kirkemøtet er det i 9 av 11 bispedømmer flere lister å velge mellom. Det
betyr at det blir et forholdstallsvalg på samme måte som ved politiske valg. Ved forholdstallsvalg kan
velgeren tilføye navn fra andre valglister på sin stemmeseddel.

Kandidatpresentasjon
På kirkevalget.no vil alle kandidater fra alle lister bli presentert. Her finnes også informasjon om når og
hvor man kan avgi stemme.
Fra kirkevalget.no kan man også skrive ut stemmeseddel.

Se www.kirkevalget.no

