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Kirkevalg 2023 - oppfordring om å fremme forslag til lek kirkelig 
tilsatt medlem av Hamar bispedømmeråd og Kirkemøtet, og 
informasjon om valg av nominasjonskomité  

Kirkevalget avholdes 11. september 2023. Dette brevet går til alle leke kirkelig tilsatte i 
Hamar bispedømme som har minimum 40 % stilling. I tillegg til en oppfordring om å fremme 
forslag til lek kirkelig tilsatt medlem av bispedømmerådet og Kirkemøtet, gis også 
informasjon om valg av nominasjonskomité.   

Oppfordring om å fremme forslag til lek kirkelig tilsatt medlem i bispedømmerådet og 
Kirkemøtet 

Valgrådet i Hamar bispedømme oppfordrer med dette leke kirkelig tilsatte i bispedømmet om 
innen 1. februar å fremme forslag til lek kirkelig tilsatt medlem av bispedømmerådet og 
Kirkemøtet til kirkevalget 2023.  
 
De som foreslås, skal forespørres om de er villige til å la seg nominere. Forslag til lek 
kirkelig tilsatt medlem av Hamar bispedømmeråd og Kirkemøtet sendes til 
hamar.bdr@kirken.no innen 1. februar 2023. 
 
Det er et krav for stemmerett og valgbarhet at den lek kirkelig tilsatte har minst 40 % stilling i 
menighetsråd, fellesråd eller bispedømmeråd. De som har mindre enn 40 % stilling har 
stemmerett, og er valgbare, men da til valg av leke medlemmer til bispedømmerådet, på 
linje med øvrige medlemmer i Den norske kirke.  
 
Valg av nominasjonskomité 
 
For valg av lek kirkelig tilsatt til Hamar bispedømmeråd og Kirkemøtet skal det innen 1. 
februar oppnevnes en nominasjonskomité. Valgrådet i hvert bispedømme skal i samarbeid 
med kirkevergen ved prostesetet innkalle alle leke kirkelig tilsatte i det gjeldende prostiet til 
et fysisk eller digitalt møte, hvor de leke kirkelig tilsatte velger et medlem og et varamedlem 
til nominasjonskomiteen. Det bør i valget tilstrebes representasjon av yngre ansatte samt at 
begge kjønn er representert.  
 
Innkallingen foregår ved at valgrådets sekretariat i dette brevet gir informasjon om 
gjennomføringen av valget til nominasjonskomité, og deretter at kirkevergen ved prostesetet 
setter dato og tid for møtet og innkaller til dette. Valgmøtet skal planlegges og innkalles slik 
at de leke kirkelig tilsatte er klar over at det skal velges medlem til nominasjonskomiteen på 
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møtet. Det må føres en enkel protokoll for møtet, med opplysninger om dato (sted), 
deltakere og avstemmingsresultat. Denne oversendes Valgrådet v/sekretær.  
 
Reglene fastslår at valgmøtet kan avholdes digitalt, f.eks. ved bruk av MS Teams eller 
tilsvarende plattform. Det vil være formålstjenlig om valgmøtet avholdes i god tid før 1. 
februar, slik at nominasjonskomiteens første samling kan gjennomføres rett etter 1. februar.  

Nominasjonskomiteens oppgaver 

I valg av medlem av nominasjonskomiteen er det hensiktsmessig å vite noe om 
nominasjonskomiteens arbeid. Det er nominasjonskomiteens ansvar å:  

- motta forslag på kandidater fra leke kirkelig tilsatte i bispedømmet. Foreslåtte 
kandidater skal være forespurt av forslagsstiller. Hvert medlem av 
nominasjonskomiteen kan i tillegg foreslå én kandidat.  

- sette opp et listeforslag og levere dette innen 31. mars 2023 kl. 12:00.  
- innhente opplysninger om kandidatene.  
- innhente kandidatenes syn på aktuelle kirkelige spørsmål.  
- utarbeide oversikt over kandidatene med nærmere presentasjon 

Reglene knytta til nominasjon er gitt i kapittel 3 i Regler for valg av prest og lek kirkelig tilsatt 
til bispedømmeråd og Kirkemøtet 

Regler om valgbarhet og stemmerett 

§ 2-5 i Regler for valg av prest og lek kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og Kirkemøtet 
beskriver valgbarhet ved valg av lek kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og Kirkemøtet, som 
også gjelder ved valg av medlemmer av nominasjonskomité: 

(1) Valgbar som lek kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og Kirkemøtet er de som har 
stemmerett etter § 2-2 som senest i det år det stemmes vil ha fylt 18 år og ikke er utelukket 
eller fritatt. 
 

(2) Utelukket fra valg som lek kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og Kirkemøtet er: 

 
a. tilsatte ved bispedømmekontoret i en stilling på over 15 timer i uken og  

 
b. tilsatte i Kirkerådet. 

 

(3) Om en person skal utelukkes fra valg avhenger av om vedkommende innehar stillingen 
på valgdagen. 
 

(4) Ved permisjon med varighet under ett år vil vedkommende fortsatt være valgbar, men 
det vil være varamedlemmet som fungerer som medlem i permisjonsperioden. 
 
Medlemmer og varamedlemmer av bispedømmerådet er utelukket fra å være representert i 
nominasjonskomiteen. 

§ 2-2 i Regler for valg av prest og lek kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og Kirkemøtet 
beskriver hvem som har stemmerett ved valg av lek kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og 
Kirkemøtet, som også gjelder ved valg av nominasjonskomité: 

(1) Stemmerett ved valg av lek kirkelig tilsatte til bispedømmeråd og Kirkemøtet har tilsatt i 
Den norske kirke som oppfyller følgende vilkår: 

a. vedkommende er tilsatt av menighetsråd, fellesråd eller bispedømmeråd, 

b. vedkommende er medlem av Den norske kirke, 

c. vedkommende ikke har stemmerett som prest etter § 2-1 og 
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d. vedkommende har en stilling på minst 40 % 
 
(2) For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet for leke kirkelig tilsatte 
på valgdagen. 

(3) 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. 

(4) Ved permisjon med varighet under ett år vil vedkommende fortsatt ha stemmerett som 
lek kirkelig tilsatt, men det vil være den som vikarierer i stillingen, som deltar i valget av 
nominasjonskomité og som har forslagsrett, dersom vedkommende for øvrig oppfyller 
kravene. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Jon Arne Johansen Harby, e-post jj222@kirken.no. 

 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Freddy Knutsen e.f.  
stiftsdirektør Jon Arne Johansen Harby 
 sekretær, Valgrådet 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
  
  
 
 
Kopi til: 
Leif Jørn Hvidsten             
Kirkeverger ved prostesetene i Hamar bispedømme 
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