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Kirkelige valgregler og tilhørende endringer i 
kirkeordningen 
 
 

Innstilling fra komité C 
 
Sammendrag av saksorienteringen 
 
Kirkemøtet 2021 avklarte noen overordnede problemstillinger ved endring av 
kirkevalgreglene. I denne saken følges dette opp med forslag til konkrete bestemmelser. 
Det foreslås også enkelte andre endringer i regelverk for kirkelige valg. Forslagene til 
endringer i regler for de forskjellige valgene har vært på høring. 
 
Regelverk i saken:   

1. Endring i kirkeordningen 
2. Kirkevalgreglene 
3. Valg av døvemenighetenes representant til bispedømmeråd og Kirkemøtet 
4. Valg av sørsamisk representant til Nidaros bispedømmeråd og Kirkemøtet 
5. Endring i regler for valg av prest og lek kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og 

Kirkemøtet 
6. Forskrift om Samisk kirkelig valgmøte 
7. Endring i ordning for Saemien Åålmege  

Denne saken har blitt utredet parallelt med arbeidet med kirkelig organisering, hvor 
utredningen Samhandling i en selvstendig folkekirke – ny kirkelig organisering fra 
Müller-Nilsen-utvalget inneholdt forslag til endringer i valgordningene, som ville kunne 
få virkning fra kirkevalget i 2027. I denne saken har Kirkerådet derfor kun lagt opp til å 
foreta noen mindre endringer i valgreglene. 
 
I kirkeordningen foreslås det et tillegg i paragrafen om overføring av stemmerett til et 
annet sokn enn der man er bosatt. Dette skal gi mulighet for at personer som allerede er 
valgt inn i et råd, kan sitte i rådet ut perioden og samtidig være valgbar i et nytt råd i 
neste periode. Det foreslås også en endring i hvor mange varamedlemmer det må være i 
et menighetsråd, for å gi mer fleksibilitet til små menighetsråd.  
 
I kirkevalgreglene foreslås det noen endringer, blant annet som oppfølging av 
Kirkemøtets vedtak om å beholde dagens modell for listevalg ved valg av 
bispedømmeråd og Kirkemøtet med Nominasjonskomiteens liste og andre lister, med 
noen mindre justeringer. Det foreslås å åpne for at valg av nominasjonskomite kan 
gjennomføres i digitalt møte, noen presiseringer om nominasjonskomiteens arbeid og 
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forholdet mellom nominasjonskomiteen og Nominasjonskomiteens liste, og det 
diskuteres ulike ordninger for listestøtte til Nominasjonskomiteens liste.  
 
Kirkemøtet i 2021 vedtok overordnede føringer for forhåndsstemmingen. Denne saken 
følger opp dette med forslag om å fastsette ett, felles nasjonalt tidspunkt for 
forhåndsstemming, at det skal være forhåndsstemming i forbindelse med en 
gudstjeneste og at det i tillegg skal være forhåndsstemming minst to timer i uka. 
Paragrafen om at det bør være forhåndsstemming på institusjoner og på arrangementer 
rettet mot unge, foreslås videreført.  
 
Kirkemøtets vedtak om supplerende nominasjon ved menighetsrådsvalg og 
kommunikasjon om lister og kandidater følges opp i saken, og det foreslås noen andre 
endringer i kirkevalgreglene. Dette gjelder blant annet tilkjenning av medlemskap, 
manntall og valgpresentasjon ved valg av menighetsråd. Det foreslås også en forenkling 
i reglene for nytt valgoppgjør i perioden, og det foreslås å ta inn en ny paragraf om 
omvalg ved ekstraordinære hendelser.  
 
Ved valg i døvemenighetene foreslås det en kombinasjon av 
digital forhåndsstemming, forhåndsstemming på papir og valgting i døvemenighetene. 
Ved valg i sørsamisk menighet foreslås det en kombinasjon av digitalt valg og postvalg. 
Det foreslås også mindre andre endringer i reglene for disse valgene.   
 
Noen forslag til endringer gjelder gjennomgående for alle regelverkene for kirkelige 
valg, blant annet når det gjelder frister. Det foreslås at fristen for å levere listeforslag 
flyttes fra 30. april til 31. mars for alle valg, og at de andre fristene justeres for å 
tilpasses dette.  
 
I forskrift om Samisk kirkelig valgmøte foreslås det noen små endringer, og det foreslås 
noen mindre endringer i regler for valg av prest og lek kirkelig tilsatt som ble vedtatt av 
Kirkemøtet i 2021.  
 
 
Komiteens merknader 
Komiteen legger saksorienteringen til grunn. Komiteen har i tillegg følgende 
merknader: 
 
1. Komiteen vil peke på at det er viktig at valget gjennomføres i tråd med reglene. Det 

er valgstyret, altså menighetsrådet, som er ansvarlig for valggjennomføringen lokalt, 
både for valg av menighetsråd og valg av leke til bispedømmeråd og Kirkemøtet. 
Valgrådet har tilsvarende ansvar i bispedømmet. I forslag til regler for valg av 
menighetsråd og leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet §§ 9-6 og 10-3 
er det bestemmelser om at valgagitasjon ikke er tillatt i valglokalene. Hvis det blir 
gjort feil i forbindelse med forberedelse eller gjennomføring av valg, kan det klages 
på, jf. forslag til kirkevalgreglene §§ 12-1 og 12-2. Det aktuelle klageorganet vil da 
vurdere om feilen antas å ha hatt innflytelse på valgresultatet, og om valget i det 
aktuelle soknet eller bispedømmet skal kjennes ugyldig. Bestemmelsene om 
valgagitasjon og klage bygger på samme logikk som tilsvarende bestemmelser ved 
offentlige valg.  
 

2. Komiteen ønsker å løfte frem at det er viktig å få med unge i kirkedemokratiet. 
Noen steder har det vært utfordrende å skaffe unge kandidater på listene, men det er 
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viktig at alle som rekrutterer kandidater tar jobben med å spørre unge om å stille til 
valg. Her kan også studenter være en aktuell gruppe å rekruttere fra.  
 

3. Komiteen foreslår en endring i kirkeordningen i tillegg til de som er foreslått i 
saksorienteringen. Det foreslås å endre bestemmelsen om varamedlemmer ved 
forholdstallsvalg i kirkeordningen § 24. I dag får hver liste ett varamedlem mer enn 
de får medlemmer. Det betyr at der en liste får valgt inn ett medlem i 
bispedømmeråd og Kirkemøtet, skal det velges to varamedlemmer. Dette har vist 
seg å være sårbart ved forfall. For å sikre å ha nok varamedlemmer, foreslås det å 
endre så det blir et tillegg av tre heller enn et tillegg av én. Det betyr at en liste som 
får valgt inn ett medlem i bispedømmeråd og Kirkemøtet skal tildeles fire 
varamedlemmer. En liste som får valgt inn tre medlemmer skal tildeles seks 
varamedlemmer. Kirkeordningen § 24 annet ledd skal da lyde som følger: 

 
Presten og de leke medlemmene velges for fire år. For medlemmene 
valgt ved flertallsvalg etter bokstav d), velges det like mange 
varamedlemmer. For medlemmene valgt ved forholdsvalg etter bokstav 
d), skal hver liste tildeles like mange varamedlemmer som den får 
medlemmer, med tillegg av tre. For medlemmene valgt etter bokstav b), 
c), e) og f), velges det to varamedlemmer. Kirkemøtet gir nærmere regler 
om valget, herunder regler som presiserer hvem som er stemmeberettiget 
og valgbar etter første ledd bokstavene b, c, d, e og f. 
 

Denne paragrafen er gjengitt i kirkevalgreglene § 7-10 av pedagogiske hensyn og 
endringen er også gjort der.  

 
4. Komiteen er opptatt av at menighetsrådene skal kunne foreslå kandidater til alle 

lister. Komiteen foreslår noen endringer i forslag til kirkevalgreglene § 5-3. I stedet 
for at valgrådet skal sende oppfordring til menighetsråd og ungdomsråd om å foreslå 
kandidater til både Nominasjonskomiteens liste og nomineringsgruppenes valglister, 
foreslås det at det tas inn en egen setning om at nomineringsgruppene kan henvende 
seg til menighetsråd og ungdomsråd. Siden henvendelsen til menighetsrådene og 
menighetsrådenes forslag til kandidater da vil gå til de ulike gruppene separat, kan 
man også ta ut formuleringen om at menighetsrådene ikke trenger å ta stilling til 
hvilken kandidat som er aktuell for hvilken valgliste. Forslaget til kirkevalgreglene 
§ 5-3 lyder da:  
 
§ 5-3. Forslag til kandidater til bispedømmeråd og Kirkemøtet 
Valgrådet skal sende en oppfordring til menighetsrådene og ungdomsrådet i 
bispedømmet om innen 1. februar i valgåret å innhente forslag til leke kandidater til 
Nominasjonskomiteens liste. Nomineringsgruppene kan også henvende seg til 
menighetsråd og ungdomsrådet på samme måte. Menighetsrådene og ungdomsrådet 
oppfordres til å sende forslag til kandidater til både nominasjonskomiteen og 
nomineringsgruppene.  Menighetsrådet og ungdomsrådet kan foreslå kandidater fra 
hele bispedømmet. Forslagene kan sendes til nominasjonskomiteen etter § 6-2 og 
alle nomineringsgruppene. 

 
5. Komiteen foreslår to endringer i forslag til kirkevalgreglene § 6-2. Kirkerådet hadde 

foreslått at man skulle fjerne begrensingen på hvor mange kandidater hvert medlem 
i nominasjonskomiteen kan foreslå. Komiteen ønsker å gå tilbake til dagens regel 
om at hvert medlem i nominasjonskomiteen kan foreslå én kandidat. Komiteens 
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begrunnelse for dette er at nominasjonskomiteen ikke skal få karakter av en 
listekomité. For å presisere hva som menes med å foreslå en kandidat, foreslås det å 
legge til «villig» før kandidat. Dette for å peke på at hvert medlem av 
nominasjonskomiteen kan spørre flere enn én, men formelt foreslå én kandidat som 
har sagt seg villig til å stille til valg. Kirkevalgreglene § 6-2 annet ledd skal da lyde:  
 

(2) I tillegg til de innkomne forslag kan nominasjonskomiteens medlemmer 
fremme forslag om én villig kandidat hver. De som foreslås, skal forespørres av 
forslagsstiller om de er villige til å la seg nominere. 

  
6. Komiteen foreslår endring i bestemmelsen om tillitsvalgte for 

Nominasjonskomiteens liste. Komiteen mener at det naturlige er at det er 
nominasjonskomiteen som forhandler med valgrådet om å bringe listen i samsvar 
med reglene. Dette er det som er beskrevet som et tredje alternativ i 
saksdokumentet. Kirkevalgreglene § 6-2 femte og sjette ledd skal da lyde som 
følger: 

 
(5) Listetoppen på Nominasjonskomiteens liste skal fungere som listens 
tillitsvalgte og de fem øverst rangerte kandidatene på Nominasjonskomiteens 
liste skal sammen fungere som tillitsutvalg. Listetoppen representerer listen i 
forbindelse med nasjonal koordinering. 
(6) Nominasjonskomiteen ivaretar funksjonen som listeforslagets tillitsvalgt ved 
forhandlinger etter kirkevalgreglene § 7-5 tredje ledd. 
 

7. Komiteen har diskutert spørsmålet om listesamarbeid mellom nomineringsgrupper. 
Kirkevalgreglene har ikke egne regler som regulerer listesamarbeid mellom 
nomineringsgrupper, men Kirkerådet har lagt til grunn at det vil være adgang til å 
stille felleslister for nomineringsgrupper ut fra de generelle kravene til listeforslag. 
Dette følger ordningen ved offentlige valg. Hvis registrerte nomineringsgrupper 
stiller liste sammen, må alle gruppenes navn være med i listeoverskriften.  
 

8. Komiteen har drøftet forslaget om å oppheve ordningen med nominasjonskomiteens 
liste på dette tidspunkt. Dette spørsmålet ble avklart på Kirkemøtet i fjor, og 
komiteen mener at det ikke er vesentlige nye momenter som foranledninger en ny 
behandling. Komiteen viser til at aktørene har forberedt seg på den ordningen som 
nå er vedtatt, og det vil skape store utfordringer å forholde seg til en ny ordning så 
kort tid før valget.   

 
9. I andre plenumsbehandling av saken fikk forslag fra Iversen om krav til plassering 

av unge på en av de tre øverste plassene på listen ved valg av leke til 
bispedømmeråd og Kirkemøtet flertall. Dirigentskapet fikk i plenum 25. september 
2022 tilslutning fra Kirkemøtet til å oppheve denne delen av vedtaket og komiteen 
ble bedt om å vurdere om forslaget er tilstrekkelig utredet til å kunne behandles på 
nytt, og om komiteen kunne bidra til å opplyse saken bedre.  

 
Bestemmelsen i Kirkemøtets forretningsorden § 2-4 krever at saken «er så godt 
opplyst som mulig» før vedtak treffes. Og «forslag som ikke er tilstrekkelig utredet, 
skal sendes tilbake til Kirkerådet for nærmere utredning før vedtak». Ordlyden i 
bestemmelsen – «så godt opplyst som mulig» - kan ikke forstås bokstavelig. Hva 
plikten omfatter, og hvor langt den rekker, er avhengig av den konkrete saken, blant 
annet hvem den berører, og tilgjengelige ressurser.   
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Bispedømmerådene blir berørt av det aktuelle vedtaket. Flere av de registrerte og 
foreløpig uregistrerte nomineringsgruppene er representert på Kirkemøtet.  
Det aktuelle forslaget ble avvist av komiteen, og det ble derfor ikke særlig belyst i 
innstillingen. I plenumsdebatten ble det imidlertid argumentert for og mot forslaget. 
Spørsmålet om forslaget er tilstrekkelig utredet, ble ikke tatt opp i komiteen eller i 
plenum.  
 
Den aktuelle endringen er klart og tydelig avgrenset. Den nye bestemmelsen må 
kunne karakteriseres som en mindre endring. Forslaget har ikke vesentlige 
økonomiske eller administrative konsekvenser. Regelen krever ikke flere unge på 
listen, det er bare snakk om plassering av en av de unge kandidatene som uansett 
skal stå på listen. På den andre side, hvis unge kandidater i større grad vil si nei til 
nominasjon hvis de må stå på en av de tre øverste plassene, vil denne bestemmelsen 
kunne ha en reell effekt på om noen kan stille liste. 
 
Et argument for regelen er at det å tvinge listene til å sette en ung kandidat høyt på 
listen, er en måte å komme nærmere målet om 20 prosent under 30 år i Kirkemøtet. 
Hvis de unge kandidatene står nederst, er det mindre sjanse for at de blir valgt. 
Denne effekten vil bli forsterket hvis det blir flere lister, og hver liste får færre 
mandater.  
 
Forslaget ble fremmet i plenum, og det er ikke utredet i Kirkerådets saksorientering. 
En variant av forslaget ble imidlertid foreslått av arbeidsgruppe tre under Müller-
Nilssen-utvalget (utredningen s. 68) og er også omtalt i rapporten fra Mûller-
Nilssen-utvalget (s. 80). Disse dokumentene har vært på bred høring, men 
spørsmålet har ikke vært uttrykkelig adressert i høringen. Rapporten fra Mûller-
Nilssen-utvalget er lagt fram for Kirkemøtet 2022 i sak KM 10/22 om kirkelig 
organisering.   
 
Regelen som ble vedtatt, er en «skal-bestemmelse». Komiteen har fått en juridisk 
betenkning fra Kirkerådets sekretariat, og komiteens merknad bygger på denne. 
Komiteen har vurdert at spørsmålet er tilstrekkelig utredet til å vedta en «bør-
bestemmelse». Komiteen foreslår at § 7-1 tredje ledd, bokstav g skal lyde (ny tekst 
er uthevet):  

 
Listeforslag ved valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet skal inneholde minst 40 
prosent kandidater av hvert kjønn, minst 20 prosent kandidater som er under 30 
år samt kandidater fra minst tre prostier i bispedømmet. Minst en av kandidatene 
under 30 år bør plasseres på en av de tre øverste plassene på listen. Kandidater 
som fyller 30 år i valgåret regnes i denne sammenheng som under 30 år. 

 
10. Komiteen har blitt gjort oppmerksom på en inkurie i forslag til kirkevalgreglene § 

11-4 sjette ledd bokstav f) der det var referanse til feil bokstav i leddet før. Det 
riktige skal være «jf. femte ledd bokstav d siste punktum». Dette foreslås rettet.  

 
Forslag til vedtak 
 1 
1. Kirkemøtet fastsetter følgende forskrift om endring i kirkeordning 30. mars 2019 nr. 2 

2307 for Den norske kirke.  3 
 4 
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Forskrift om endring i kirkeordning 30. mars 2019 for Den norske 5 
kirke 6 

 7 
Fastsettes av Kirkemøtet X. september 2022 med hjemmel i lov 24. april 2020 nr. 31 8 
om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) § 12 annet ledd. 9 
 10 

I 11 
I kirkeordning 30. mars 2019 nr. 2307 for Den norske kirke gjøres følgende endringer: 12 

 13 
 § 6 annet ledd skal lyde:  14 
 15 

Biskopen kan etter søknad fra et medlem samtykke i at dette får sin tilknytning 16 
overført til et annet sokn enn det vedkommende er bosatt i. Biskopen kan 17 
samtykke i at et medlem beholder valgbarheten i et sokn ut valgperioden, selv 18 
om vedkommende flytter eller får sin tilknytning overført. 19 

 20 
§ 9 første ledd skal lyde:  21 

 22 
Menighetsrådet består av soknepresten og – etter menighetsmøtets bestemmelse 23 
– fire, seks, åtte eller ti andre medlemmer og et antall varamedlemmer som 24 
velges ved flertalls- eller forholdsvalg for fire år etter regler fastsatt av 25 
Kirkemøtet. Endring av tallet på de medlemmer som skal velges, må være 26 
vedtatt i menighetsmøtet før valget kunngjøres. 27 
 28 
§ 24 annet ledd skal lyde:  29 

 30 
Presten og de leke medlemmene velges for fire år. For medlemmene valgt ved 31 
flertallsvalg etter bokstav d), velges det like mange varamedlemmer. For 32 
medlemmene valgt ved forholdsvalg etter bokstav d), skal hver liste tildeles like 33 
mange varamedlemmer som den får medlemmer, med tillegg av tre. For 34 
medlemmene valgt etter bokstav b), c), e) og f), velges det to varamedlemmer. 35 
Kirkemøtet gir nærmere regler om valget, herunder regler som presiserer hvem 36 
som er stemmeberettiget og valgbar etter første ledd bokstavene b, c, d, e og f. 37 

 38 
II 39 

 40 
Endringene trer i kraft straks. 41 

 42 
2. Kirkemøtet fastsetter følgende forskrift om regler for valg av menighetsråd og leke 43 

medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet (kirkevalgreglene).  44 
 45 

Forskrift om regler for valg av menighetsråd og leke medlemmer til 46 
bispedømmeråd og Kirkemøtet 47 

 48 
Fastsettes av Kirkemøtet X. september 2022 med hjemmel i lov 24. april 2020 nr. 31 49 
om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) § 12 annet ledd og kirkeordning 30. 50 
mars 2019 nr. 2307 for Den norske kirke § 9 første ledd, § 24 annet ledd og § 27. 51 
 52 
Kapittel 1. Reglenes formål og virkeområde 53 
 54 
§ 1-1. Reglenes formål 55 
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Formålet med reglene er å legge forholdene til rette, slik at medlemmene av Den norske 56 
kirke ved frie og hemmelige valg skal kunne velge sine representanter til menighetsråd, 57 
bispedømmeråd og Kirkemøtet. 58 
 59 
§ 1-2. Reglenes virkeområde 60 
(1) Disse reglene gjelder ved valg av medlemmer av menighetsråd og leke medlemmer 61 
til bispedømmeråd og Kirkemøtet. 62 
(2) Det fremgår av det enkelte kapittel eller den enkelte bestemmelse hvilket 63 
virkeområde reglene har. 64 
 65 
Kapittel 2. Stemmerett og manntall 66 
 67 
§ 2-1. Stemmerett ved valg av menighetsråd 68 
(1) Stemmerett ved menighetsrådsvalg har medlemmer av Den norske kirke som 69 
oppfyller følgende vilkår: 70 

a. vedkommende vil ha fylt 15 år innen utgangen av valgåret og 71 
b. vedkommende er folkeregisterført som bosatt i soknet eller innført i manntallet i 72 

henhold til kirkeordningen § 6 annet ledd. 73 
(2) Etter søknad fra et medlem kan biskopen etter kirkeordningen § 6 annet ledd 74 
samtykke i at medlemmet får sin tilknytning overført til et annet sokn enn det 75 
vedkommende er bosatt i. Medlemmet har da stemmerett i det sokn vedkommende har 76 
fått overført sin tilknytning til, jf. kirkeordningen § 7 første ledd. 77 
(3) For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i soknet på 78 
valgdagen. Et medlem som er tilkjent medlemskap etter regler for tilkjenning av 79 
medlemskap for personer som ikke er bosatt i riket eller er norske borgere bosatt i 80 
utlandet, kan utøve stemmeretten på grunnlag av særskilt dokumentasjon fra 81 
Kirkerådet. 82 
 83 
§ 2-2. Stemmerett ved valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet 84 
(1)  Stemmerett ved valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet har 85 

medlemmer av Den norske kirke som oppfyller følgende vilkår: 86 
a. vedkommende vil ha fylt 15 år innen utgangen av valgåret 87 
b. vedkommende er folkeregisterført som bosatt i bispedømmet og 88 
c. vedkommende har ikke stemmerett som prest eller lek kirkelig tilsatt etter 89 

forskrift om regler for valg av prest og lek kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og 90 
Kirkemøtet § 2-1 eller § 2-2. 91 

(2) For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i soknet på 92 
valgdagen. Et medlem som er tilkjent medlemskap etter regler for tilkjenning av 93 
medlemskap for personer som ikke er bosatt i riket eller er norske borgere bosatt i 94 
utlandet, kan utøve stemmeretten på grunnlag av særskilt dokumentasjon fra 95 
Kirkerådet. 96 
 97 
§ 2-3. Tvilstilfelle 98 
Kirkerådet avgjør i tvilstilfelle om og hvor en person har stemmerett. 99 

 100 
§ 2-4. I hvilke sokn velgerne skal manntallsføres 101 
Stemmeberettigede som er registret med bostedsadresse i Norge, skal føres inn i 102 
manntallet i det soknet der de var folkeregisterført som bosatt den 30. juni i valgåret. 103 
 104 
§ 2-5. Ansvar for å opprette og oppdatere manntall. Utsendelse av valgkort 105 
(1) Kirkerådet er ansvarlig for at manntallet opprettes og oppdateres på grunnlag av 106 
opplysninger fra Den norske kirkes medlemsregister. Kirkerådet sørger for at alle sokn 107 
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får et manntall over personer med stemmerett i soknet. Det skal føres et felles manntall 108 
for valg til menighetsråd og valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet. 109 
(2) Oppdateringer i manntallet etter 30. juni kan bare skje på bakgrunn av følgende 110 
forhold: 111 

a. Krav om retting av feil, oppdaget feil eller klage. 112 
b. Ved flyttemelding som ikke ble registrert før manntallsutkastet ble skrevet ut, 113 

men som er mottatt av folkeregistermyndigheten innen skjæringsdatoen 30. juni. 114 
Vedkommende manntallsføres i tilflyttingssoknet og strykes fra manntallet i 115 
fraflyttingssoknet. 116 

c. Når utenlandsboende flytter tilbake til Norge. Vedkommende føres inn i 117 
manntallet i tilflyttingssoknet. Dersom vedkommende allerede er manntallsført i 118 
et annet sokn, strykes vedkommende fra manntallet i tidligere bostedssokn. Slik 119 
oppdatering kan skje frem til 1. september i valgåret. 120 

d. Ved erverv av medlemskap. Dersom medlemskapet medfører at vedkommende 121 
får stemmerett ved valget, føres vedkommende inn i manntallet i bostedssoknet. 122 
Slik oppdatering kan skje frem til 1. september i valgåret. 123 

e. Ved dødsfall. Vedkommende strykes fra manntallet, med mindre vedkommende 124 
allerede har avgitt godkjent forhåndsstemmegivning. 125 

f. Ved utmelding. Vedkommende strykes fra manntallet, med mindre vedkommende 126 
allerede har avgitt godkjent forhåndsstemmegivning. 127 

g. Ved overført tilknytning etter kirkeordningen § 6 annet ledd.  128 
(3) Det skal ikke føres noen inn i eller ut av manntallet hvis vedkommende derved blir 129 
manntallsført i mer enn ett sokn, eller ikke blir manntallsført i noen sokn. I slike tilfeller 130 
skal ikke manntallet oppdateres uten at manntallet i det andre soknet blir oppdatert 131 
tilsvarende. 132 
(4) Velger skal ikke føres inn i manntallet dersom vedkommende er manntallsført i et 133 
annet sokn og har avgitt forhåndsstemme til dette soknet. 134 
(5) Kirkerådet kan sørge for at det blir sendt ut valgkort til alle stemmeberettigede som 135 
er innført i manntallet i soknet. 136 
 137 
§ 2-6. Kontroll av manntallsopplysninger  138 
(1) Den enkelte person skal fra senest 10. august få anledning til å gjøre seg kjent med 139 
opplysninger i soknets manntall om seg selv eller en annen person som en har fått 140 
fullmakt fra.  141 
(2) Manntallsopplysningene som tilgjengeliggjøres etter første ledd, skal kun inneholde 142 
navn, adresse, fødselsdato, hvilke valg vedkommende har stemmerett i og eventuelt 143 
manntallsnummer og kretsopplysninger til de manntallsførte. 144 
 145 
§ 2-7. Krav om retting 146 

Alle som mener at de selv eller andre feilaktig er innført eller utelatt fra 147 
manntallet, kan kreve at valgstyret retter feilen. 148 
 149 
§ 2-8.Underretning om endringer i manntallet 150 

Valgstyret skal snarest sende melding til den som berøres av oppdateringer i 151 
manntallet som er foretatt på grunnlag av søknad om innføring og krav om retting. 152 
 153 
Kapittel 3. Valgbarhet 154 

 155 
§ 3-1. Valgbarhet og plikt til å ta imot valg ved valg av medlemmer til menighetsråd 156 
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En person er valgbar og plikter å ta imot valg til menighetsrådet hvis han eller 157 
hun har stemmerett ved valget og har fylt 18 år innen utgangen av valgåret og ikke er 158 
fritatt. 159 
 160 
§ 3-2. Valgbarhet ved valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet 161 
(1) En person er valgbar som lekt medlem til bispedømmeråd og Kirkemøtet og plikter 162 
å ta imot valget hvis han eller hun har stemmerett ved valget og har fylt 18 år innen 163 
utgangen av valgåret, og som ikke er utelukket eller fritatt. 164 
(2) Utelukket fra valg som lekt medlem til bispedømmeråd og Kirkemøtet er 165 

a. de som er valgbare ved valg av prest, jf. regler for valg av prest og lek kirkelig 166 
tilsatt til bispedømmeråd og Kirkemøtet § 3-3 167 

b. de som er valgbare ved valg av lek kirkelig tilsatte, jf. regler for valg av prest og 168 
lek kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og Kirkemøtet § 3-4 169 

c. tilsatte ved bispedømmekontoret i en stilling på over 15 timer i uken og 170 
d. tilsatte i Kirkerådet. 171 

(3) Om en person skal utelukkes fra valg avhenger av om vedkommende innehar 172 
stillingen når bispedømmerådet og Kirkemøtet trer i funksjon. 173 
 174 
§ 3-3. Rett til å kreve fritak fra valg 175 
(1) Rett til å kreve seg fritatt for valg har den som avgir skriftlig erklæring om at 176 
vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten.  177 
(2) Slik erklæring må settes frem innen den frist menighetsrådet eller bispedømmerådet 178 
setter, ellers tapes retten til å strykes fra listeforslaget. Menighetsrådets eller 179 
bispedømmerådets frist må senest være 15. april i valgåret. Den som unnlater å kreve 180 
seg fritatt fra å stå på liste, kan ikke nekte å motta valg. 181 
 182 
§ 3-3. Tvilstilfelle 183 

Kirkerådet avgjør i tvilstilfelle om og hvor en person er valgbar. 184 
 185 
§ 3-4. Rett til å kreve fritak fra valg 186 
(1) Rett til å kreve seg fritatt for valg har den som avgir skriftlig erklæring om at 187 
vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten.  188 
(2) Slik erklæring må settes frem innen den frist menighetsrådet eller bispedømmerådet 189 
setter, ellers tapes retten til å strykes fra listeforslaget. Menighetsrådets eller 190 
bispedømmerådets frist må senest være 15. april i valgåret. Den som unnlater å kreve 191 
seg fritatt fra å stå på liste, kan ikke nekte å motta valg. 192 
 193 
Kapittel 4. Valgorganene 194 
 195 
§ 4-1. Valgstyre 196 
(1) Menighetsrådet utgjør valgstyret i hvert sokn. Valgstyret har ansvar for forberedelse 197 
og ledelse av valget. Med valgstyre menes det i disse regler menighetsrådet som 198 
valgstyre. 199 
(2) Valgstyret har ansvar for at informasjon om valget er tilgjengelig for velgerne, 200 
herunder informasjon om tid og sted for valget, valgform, krav til listeforslag samt 201 
forhåndsstemming. Denne informasjonen skal kunngjøres i kirken, i lokalavis og/eller 202 
menighetsblad, på menighetens nettside dersom dette eksisterer, og for øvrig på den 203 
måte valgstyret bestemmer. 204 
(3) Valgstyret har ansvar for å sette i gang nominasjonsarbeidet. 205 
(4) Valgstyret plikter, på den måte Kirkerådet fastsetter og innen 1. juni i valgåret, å 206 
opplyse om følgende: 207 

a) tid og sted for forhåndsvalg  208 
b) valglokalenes navn, adresse og åpningstid på valgdagen(e)  209 
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c) godkjente valglister og kandidatene på disse. 210 
 211 
§ 4-2. Stemmestyrer 212 

Foregår stemmegivningen på flere steder i soknet, skal et stemmestyre med 213 
minst tre medlemmer administrere stemmegivningen på hvert sted. Stemmestyret 214 
oppnevnes av valgstyret. Valgstyret oppnevner ett av medlemmene, fortrinnsvis blant 215 
sine egne medlemmer, til leder av stemmestyret. Der det er felles stemmested for flere 216 
sokn, oppnevner de berørte valgstyrene i felleskap et felles stemmestyre for det felles 217 
stemmestedet. Medlemmer av stemmestyret må være medlem av Den norske kirke.  218 
 219 
§ 4-3. Valgrådet i bispedømmet 220 

Bispedømmerådet skal i god tid før valget oppnevne et valgråd på fem 221 
medlemmer og to varamedlemmer til å styre valget. Det bør tilstrebes god 222 
aldersfordeling, lik kjønnsfordeling og kirkepolitisk bredde ved oppnevningen. Daglig 223 
leder av bispedømmerådets virksomhet eller den vedkommende utpeker, er sekretær for 224 
valgrådet. 225 
 226 
§ 4-4. Bispedømmerådet 227 

Bispedømmerådet er klageinstans ved klager over gjennomføringen av valg til 228 
menighetsrådet. 229 
 230 
§4-5. Internettvalgstyret 231 
 Internettvalgstyret skal påse at internettstemmegivningen og opptelling av 232 
internettstemmene ved kirkelige valg som gjennomføres digitalt, skjer i henhold til 233 
regelverket. 234 
 235 
§ 4-6. Kirkerådet 236 

Kirkerådet er klageinstans ved klager over gjennomføringen av valg til 237 
bispedømmeråd og Kirkemøtet. 238 
 239 
Kapittel 5. Valgform 240 
 241 
§ 5-1. Forholdstallsvalg eller flertallsvalg ved valg av menighetsråd 242 

Dersom det bare foreligger ett godkjent listeforslag, gjennomføres valget som 243 
flertallsvalg. Er det flere godkjente listeforslag, gjennomføres valget som 244 
forholdstallsvalg. 245 
 246 
§ 5-2. Forholdstallsvalg eller flertallsvalg ved valg av bispedømmeråd 247 
(1) Valgrådet skal innen 15. desember året før valgåret kunngjøre offentlig en 248 
oppfordring om å stille liste ved valget til bispedømmeråd og Kirkemøtet. 249 
(2) Dersom det bare foreligger ett godkjent listeforslag, gjennomføres valget som 250 
flertallsvalg. Er det flere godkjente listeforslag, gjennomføres valget som 251 
forholdstallsvalg. 252 
 253 
§ 5-3. Forslag til kandidater til bispedømmeråd og Kirkemøtet 254 

Valgrådet skal sende en oppfordring til menighetsrådene og ungdomsrådet i 255 
bispedømmet om innen 1. februar i valgåret å innhente forslag til leke kandidater til 256 
Nominasjonskomiteens liste. Nomineringsgruppene kan også henvende seg til 257 
menighetsråd og ungdomsrådet på samme måte. Menighetsrådene og ungdomsrådet 258 
oppfordres til å sende forslag til kandidater til både nominasjonskomiteen og 259 
nomineringsgruppene. Menighetsrådet og ungdomsrådet kan foreslå kandidater fra hele 260 
bispedømmet. Forslagene kan sendes til nominasjonskomiteen etter § 6-2 og alle 261 
nomineringsgruppene.  262 
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 263 
Kapittel 6. Nominasjonskomité, registrering av nomineringsgrupper, støtte m.m. 264 

 265 
§ 6-1. Nominasjonskomité ved valg av menighetsråd 266 
(1) Valgstyret skal oppnevne en nominasjonskomité på minimum tre medlemmer som 267 
forestår arbeidet med å skaffe frem kandidater til menighetsrådet. 268 
Nominasjonskomiteen skal også skaffe frem ytterligere forslagsstillere slik at det blir ti 269 
forslagsstillere, inkludert nominasjonskomiteens medlemmer. Forslagsstillerne skal 270 
sette kandidatene opp i prioritert rekkefølge. 271 
(2) Nominasjonskomiteens leder skal fungere som listens tillitsvalgte og 272 
nominasjonskomiteens medlemmer skal fungere som tillitsutvalg, med mindre 273 
nominasjonskomiteen bestemmer noe annet. 274 
 275 
§ 6-2. Nominasjonskomité ved valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og 276 
Kirkemøtet 277 
(1) Valgrådet har ansvaret for at det blir valgt en nominasjonskomité etter følgende 278 
prosedyre: 279 

a. Et lekt medlem og et lekt varamedlem valgt fra hvert prosti i bispedømmet. 280 
Valgrådet skal i samarbeid med prosten innkalle menighetsrådsleder eller et 281 
medlem fra hvert menighetsråd innen prostiet til et valgmøte. Valgmøtet kan 282 
gjennomføres digitalt. Møtet finner sted innen 1. februar i valgåret. Hvert 283 
menighetsråd i prostiet har én stemme. Valget avgjøres ved simpelt flertall. 284 

b. Et lekt medlem og et lekt varamedlem under 30 år oppnevnt av ungdomsrådet i 285 
bispedømmet innen 1. februar i valgåret. 286 

c. I de tre nordligste bispedømmene skal bispedømmerådet oppnevne en samisk 287 
representant og en samisk vararepresentant etter forslag fra Samisk kirkeråd, 288 
som lekt medlem av nominasjonskomiteen innen 1. februar i valgåret. 289 

d. Begge kjønn skal være representert i nominasjonskomiteen med minst 40 290 
prosent. Dersom nominasjonskomiteen etter valg og oppnevninger etter bokstav 291 
a til c ikke får representasjon av minst 40 prosent av begge kjønn, rykker 292 
kandidater fra det underrepresenterte kjønn ved valgene etter bokstav a opp på 293 
de respektive lister i det omfang som er nødvendig for å oppnå slik balanse. 294 

e. Medlemmer og varamedlemmer i bispedømmerådet er utelukket fra å være 295 
representert i nominasjonskomiteen. 296 

f. Komiteen velger selv sin leder. 297 
(2) I tillegg til de innkomne forslag kan nominasjonskomiteens medlemmer fremme 298 
forslag om én villig kandidat hver. De som foreslås, skal forespørres av forslagsstiller 299 
om de er villige til å la seg nominere. 300 
(3) Nominasjonskomiteen innkalles til ett eller flere møter der en setter opp et 301 
listeforslag. Nominasjonskomiteen bør tilstrebe bredde i kandidatenes syn på aktuelle 302 
kirkelige spørsmål. Nominasjonskomiteen fastsetter i den forbindelse spørsmål som 303 
forelegges kandidatene om kandidatenes syn på aktuelle kirkelige spørsmål. 304 
Nominasjonskomiteen skal legge spørsmålene til grunn for nominasjonsprosessen samt 305 
gjøre dem tilgjengelige for Nominasjonskomiteens listes tillitsvalgte til bruk i listens 306 
kommunikasjon. Medlemmer og varamedlemmer av nominasjonskomiteen kan ikke 307 
settes på listeforslaget. 308 
(4)  En tilsatt i bispedømmerådet utfører sekretariatsfunksjoner for 309 
nominasjonskomiteen. Den personen som utpekes kan være den samme som er sekretær 310 
for valgrådet.  311 
(5) Listetoppen på Nominasjonskomiteens liste skal fungere som listens tillitsvalgte og 312 
de fem øverst rangerte kandidatene på Nominasjonskomiteens liste skal sammen 313 
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fungere som tillitsutvalg. Listetoppen representerer listen i forbindelse med nasjonal 314 
koordinering.  315 
(6) Nominasjonskomiteen ivaretar funksjonen som listeforslagets tillitsvalgt ved 316 
forhandlinger etter kirkevalgreglene § 7-5 tredje ledd. 317 
 318 
§ 6-3. Registrering av nomineringsgrupper og gruppenavn ved valg til 319 
bispedømmeråd og Kirkemøtet 320 
(1) En nomineringsgruppe kan søke Kirkerådet om registrering av gruppen og 321 
gruppenavnet. 322 
(2) Registrering innebærer at nomineringsgruppen får enerett til å stille valglister under 323 
det registrerte navnet i kirkelige valg. 324 
(3) For at et gruppenavn skal kunne bli registrert av Kirkerådet, må det ikke kunne 325 
forveksles med navnet på annen nomineringsgruppe registrert av Kirkerådet. 326 
(4) Når særlige grunner foreligger, kan Kirkerådet også ellers nekte å registrere 327 
gruppenavn. 328 
(5) Før nomineringsgruppen kan bli registrert av Kirkerådet, må den registreres i 329 
Enhetsregisteret og tildeles et eget organisasjonsnummer. 330 
(6) Sammen med søknaden om registrering skal nomineringsgruppen legge ved 331 
følgende dokumentasjon: 332 

a. opplysninger om organisasjonsnummer 333 
b. opplysninger om hvem som er valgt til medlemmer i nomineringsgruppens 334 

utøvende organ, og som har fullmakt til å representere gruppen sentralt i saker 335 
etter disse regler 336 

c. vedtekt som fastsetter hvilket organ i nomineringsgruppen som velger gruppens 337 
utøvende organ og 338 

d. erklæring fra minst 300 personer med stemmerett ved valg av leke medlemmer 339 
til bispedømmeråd og Kirkemøtetom at de ønsker gruppenavnet registrert. 340 
Erklæringene skal være underskrevet. Underskriftene kan leveres som skrift på 341 
papir eller som skannet dokument. 342 

(7) Søknaden må ha blitt journalført hos Kirkerådet innen 2. januar i valgåret, for at 343 
registreringen skal kunne få virkning ved valget. 344 
(8) Listen fra nominasjonskomiteen skal benytte betegnelsen Nominasjonskomiteens 345 
liste. 346 
(9) Virkningen av registreringen opphører og navnet blir fritt når gruppen ikke har stilt 347 
liste i noe valgdistrikt ved to påfølgende bispedømmeråds- og kirkemøtevalg. 348 
Gruppenavnet skal da strykes fra registeret. Det samme gjelder fire år etter at gruppen er 349 
oppløst eller har skiftet navn. 350 
 351 
§ 6-4. Intensjonsstøtte og listestøtte 352 
(1) Kirkerådet skal gi støtte til registrerte nomineringsgrupper etter § 6-3 i form av 353 
intensjonsstøtte og listestøtte. 354 
(2) Intensjonsstøtten har som formål å sette registrerte nomineringsgrupper i stand til å 355 
stille lister i valget til bispedømmeråd og Kirkemøtet. 356 
(3) Listestøtten har som formål å sette registrerte nomineringsgrupper i stand til å 357 
informere velgerne om sine standpunkt i aktuelle kirkelige spørsmål. 358 
(4) De som mottar tilskudd, må oppfylle følgende vilkår: 359 

a. Gruppen må være registrert som en nomineringsgruppe etter § 6-3. 360 
b. For intensjonsstøtte er det et krav om at søknaden om registrering fra 361 

nomineringsgruppen er journalført hos Kirkerådet innen 2. januar i valgåret, jf. § 362 
6-3 (7). 363 

c. For listestøtte er det et krav om at nomineringsgruppen fremmer liste innen 364 
listefristen, og at listeforslaget blir godkjent. 365 
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d. Dersom en bidragsyter i løpet av regnskapsåret har gitt ett eller flere bidrag til en 366 
nomineringsgruppe som til sammen utgjør en verdi av 12 000 kroner eller mer, 367 
skal nomineringsgruppen særlig oppgi bidragets verdi og bidragsyterens 368 
identitet. Privatpersoner skal identifiseres med navn og bostedskommune. Andre 369 
bidragsytere, långivere eller sponsorer skal identifiseres med navn og 370 
postadresse. 371 

e. Kirkerådet kan fastsette andre vilkår, herunder vilkår i tråd med 372 
økonomiregelverket for rettssubjektet Den norske kirke. 373 

(5) Kirkerådet skal stille midler til disposisjon til Nominasjonskomiteens liste på lik 374 
linje med registrerte nomineringsgrupper. Formålet med støtten er å sette kandidater på 375 
Nominasjonskomiteens liste i stand til å informere velgerne om sine standpunkt i 376 
aktuelle kirkelige spørsmål. Kandidatene på Nominasjonskomiteens liste skal kunne få 377 
stilt til disposisjon en individuell sum og så få refundert utlegg opp til denne summen. 378 
De enkelte kandidater på Nominasjonskomiteens liste kan selv gi beskjed til Kirkerådet 379 
dersom de ønsker støtten utbetalt til en enhet med organisasjonsnummer. 380 
 381 
Kapittel 7. Nærmere bestemmelser ved forholdstallsvalg 382 
 383 
§ 7-1. Krav til listeforslag 384 
(1) Fristen for innlevering av listeforslag ved valg til menighetsråd er kl. 12 den 31. 385 
mars i valgåret. Listeforslaget anses for innlevert når det er kommet inn til 386 
menighetsrådet. Samme gruppe kan bare stille én liste i hvert valgdistrikt. 387 
(2) Fristen for innlevering av listeforslag ved valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet er 388 
kl. 12 den 31. mars i valgåret. Listeforslaget anses for innlevert når det er kommet inn 389 
til valgrådet. Samme gruppe kan bare stille én liste i hvert valgdistrikt. 390 
(3) Listeforslaget må oppfylle følgende vilkår: 391 

a. Det må angi hvilket valg det gjelder. 392 
b. Det må ha en overskrift som angir den nomineringsgruppe som har fremsatt 393 

forslaget. Hvis listeforslaget er satt frem av en registrert nomineringsgruppe, 394 
skal overskriften være enslydende med nomineringsgruppens registrerte navn. 395 
Overskriften må ellers ikke kunne forveksles med navnet på en registrert 396 
nomineringsgruppe eller med overskriften på andre listeforslag i valgdistriktet. 397 
Listeforslag fra nominasjonskomiteen skal ha overskriften 398 
Nominasjonskomiteens liste. 399 

c. Det må angi hvilke kandidater som stiller til valg på listen. Kandidatene må ikke 400 
være felles med kandidater på andre listeforslag som gjelder samme valg i 401 
samme valgdistrikt. Antallet kandidater skal oppfylle kravene i § 7-2. 402 
Kandidatene skal være oppført med fornavn, etternavn og fødselsår. Opplysning 403 
om kandidatenes stilling eller bosted kan påføres. Dette skal gjøres hvis det er 404 
nødvendig for å unngå forveksling av kandidatene på listen. 405 

d. Listeforslaget må være underskrevet av et visst antall personer, jf. § 7-3. 406 
e. Det må inneholde navn på en tillitsvalgt og en vararepresentant blant dem som 407 

har skrevet under på listeforslaget. Disse skal ha myndighet til å forhandle med 408 
valgstyret eller valgrådet om endringer på listeforslaget. Det bør også angis navn 409 
på et visst antall personer blant dem som har underskrevet på listeforslaget, som 410 
skal fungere som tillitsutvalg. 411 

f. Listeforslag ved valg av menighetsråd bør inneholde minst 40 prosent 412 
kandidater av hvert kjønn samt minst 20 prosent andel kandidater under 30 år. 413 
Kandidater som fyller 30 år i valgåret regnes i denne sammenheng som under 414 
30 år. 415 

g. Listeforslag ved valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet skal inneholde minst 40 416 
prosent kandidater av hvert kjønn, minst 20 prosent kandidater som er under 30 417 
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år samt kandidater fra minst tre prostier i bispedømmet. Minst en av kandidatene 418 
under 30 år bør plasseres på en av de tre øverste plassene på listen. Kandidater 419 
som fyller 30 år i valgåret regnes i denne sammenheng som under 30 år. 420 

(4) Listeforslaget må ha vedlegg som nevnt i § 7-4. 421 
(5) Listeforslaget skal ikke inneholde annen type informasjon til velgerne enn det som 422 
fremgår av denne paragrafen. 423 
 424 
§ 7-2. Antall kandidatnavn på listeforslaget 425 
(1) Ved valg av menighetsråd skal listeforslaget være utfylt i prioritert rekkefølge med 426 
navnet på minst så mange kandidater som det skal velges faste medlemmer til 427 
menighetsrådet. Nominasjonskomiteens liste skal inneholde minst så mange kandidater 428 
som det skal velges medlemmer og varamedlemmer. Ingen lister skal inneholde mer enn 429 
dobbelt så mange navn som antallet medlemmer og varamedlemmer som skal velges. 430 
(2) Ved valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet skal listeforslaget være utfylt i 431 
rekkefølge med navnet på så mange kandidater som det skal velges som medlemmer i 432 
bispedømmerådet. Forslaget kan maksimalt inneholde 18 kandidatnavn. 433 
(3) Ved valg av menighetsråd og ved valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet kan inntil 434 
to av de øverste kandidatene på listeforslaget gis et stemmetillegg, med unntak av 435 
kandidatene på Nominasjonskomiteens liste. Kandidatene får i så fall et tillegg i sitt 436 
personlige stemmetall som tilsvarer 25 prosent av det antall stemmesedler som kommer 437 
listen til del ved valget. Disse kandidatnavnene skal stå først på listeforslaget og med 438 
uthevet skrift. 439 

 440 
§ 7-3. Antall underskrifter på listeforslaget 441 
(1) For nomineringsgrupper som er registrert av Kirkerådet etter § 6-3, er det 442 
tilstrekkelig at listeforslaget er underskrevet av minst to av styremedlemmene i 443 
nomineringsgruppens lokalavdeling i det bispedømmet eller det soknet listen gjelder. 444 
Underskriverne må ha stemmerett i valgdistriktet. 445 
(2) For øvrige forslagsstillere gjelder følgende regler: 446 

a. Ved valg til menighetsråd skal listeforslaget være underskrevet av minst ti 447 
personer med stemmerett i soknet. 448 

b. Ved valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet skal listeforslaget være underskrevet 449 
av minst 100 personer med stemmerett ved valg av leke medlemmer i 450 
bispedømmet, der maksimalt 50 prosent av underskriverne kommer fra ett og 451 
samme sokn. Listeforslag fra nominasjonskomiteen skal kun være underskrevet 452 
av nominasjonskomiteens medlemmer. 453 

(3) Underskrifter på listeforslag kan leveres som skrift på papir eller som skannet 454 
dokument. 455 
 456 
§ 7-4. Vedlegg til listeforslaget 457 
Listeforslaget skal ha følgende vedlegg: 458 

a. En oversikt over kandidatenes fødselsdato. 459 
b. En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på 460 

listeforslaget. 461 
c. Opplysninger til valgrådets presentasjon etter § 7-8 annet ledd. 462 
d. Dersom en kandidat til bispedømmeråds- og kirkemøtevalg eller 463 

menighetsrådsvalg ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i bispedømmet 464 
eller i soknet når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra 465 
kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen. 466 

e. Dersom en kandidat ikke er valgbar på grunn av sin stilling, må det legges ved 467 
en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når 468 
bispedømmeråd og Kirkemøtet trer i funksjon. 469 

 470 
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§ 7-5. Valgmyndighetenes behandling av listeforslagene 471 
(1) Listeforslagene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn. 472 
(2) Vedkommende valgmyndighet avgjør innen 30. april i valgåret om forslag til 473 
valglister kan godkjennes. 474 
(3) Dersom et listeforslag ved innleveringen ikke oppfyller reglenes krav, skal 475 
valgmyndighetene gjennom forhandlinger med listeforslagets tillitsvalgte forsøke å 476 
bringe forslaget i samsvar med reglene. Tilsvarende gjelder for et forslag om 477 
supplerende nominasjon. 478 
(4) En underskriver eller en kandidat som står på flere listeforslag for samme valg, skal 479 
av valgmyndighetene gis pålegg om å melde fra innen en bestemt frist hvilket forslag 480 
vedkommende vil stå på. Ellers settes vedkommende opp på det listeforslaget som ble 481 
innlevert først. 482 

 483 
§ 7-6. Offentliggjøring av godkjente valglister 484 

Når listeforslagene er godkjent, skal valgmyndighetene legge de offisielle 485 
valglistene ut til gjennomsyn. Valgmyndighetene kunngjør overskriftene på de 486 
godkjente valglistene og opplyser om hvor de er lagt ut. 487 

 488 
§ 7-7. Klage 489 

Klage med krav om endring av valgstyrets eller valgrådets vedtak om å 490 
godkjenne eller forkaste et listeforslag eller forslag om supplerende nominasjon, må 491 
fremsettes innen sju dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente 492 
valglistene. Dersom klagen er begrunnet i at enerett til gruppenavn er krenket, har også 493 
en registrert nomineringsgruppe klagerett. For øvrig gjelder bestemmelsene om klage i 494 
kapittel 12. 495 
 496 
§ 7-8.Valgpresentasjon ved valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet 497 
(1) Hver liste er selv hovedansvarlig for informasjon om sin liste og sine kandidater. 498 
(2) Valgrådet utarbeider en felles presentasjon av kandidatene og listen(e). 499 
Presentasjonen av kandidatene skal inneholde de opplysninger som finnes på valglisten, 500 
jf. kirkevalgreglene § 7-1 tredje ledd bokstav c, opplysninger om utdanning, yrke og 501 
verv i offentlig, kirkelig og organisasjonsmessig sammenheng. Kandidatene presenteres 502 
også med bilde. Valgrådet skal også se til at tillitsvalgt for hver liste får mulighet til å 503 
gi en kort presentasjon av listen som tas inn i den felles presentasjonen. 504 
 505 
§ 7-9. Stemmesedler. Velgernes adgang til å endre på stemmesedler 506 
(1) Kirkerådet fastsetter stemmesedlenes utforming ved valg av menighetsråd og leke 507 
medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet. 508 
(2) Trykking av stemmesedler: 509 

a. Ved valg av menighetsråd sørger valgstyret for at det blir trykt stemmesedler 510 
for alle godkjente valglister i soknet og blanke stemmesedler før 511 
forhåndsstemmegivningen starter 10. august. 512 

b. Ved valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet sørger Kirkerådet for at det blir 513 
trykt stemmesedler for alle godkjente valglister og blanke stemmesedler i 514 
bispedømmet før forhåndsstemmegivningen starter 10. august. 515 

(3) Endringer på stemmeseddelen: 516 
a. Velgeren kan ved menighetsrådsvalg og bispedømmeråds- og kirkemøtevalg gi 517 

inntil tre kandidater på stemmeseddelen én personstemme. Dette gjøres ved å 518 
sette et merke ved kandidatens navn. 519 

b. Velgeren kan ved menighetsrådsvalg og bispedømmeråds- og kirkemøtevalg 520 
også gi en personstemme til kandidater på andre valglister. Dette gjøres ved å 521 
føre disse kandidatnavnene opp på stemmeseddelen. Slik personstemme kan gis 522 
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til inntil tre kandidater. Når velgeren gir personstemme til valgbare kandidater 523 
på andre lister, overføres et tilsvarende antall listestemmer til den eller de listene 524 
disse kandidatene står oppført på. 525 

c. Andre endringer på stemmeseddelen teller ikke med ved valgoppgjøret. 526 
 527 

§ 7-10. Mandatfordelingen og kandidatkåringen 528 
(1) Valgstyret ved menighetsrådsvalg og valgrådet ved bispedømmeråds- og 529 
kirkemøtevalg skal foreta valgoppgjør og fordele valgdistriktets mandater mellom 530 
listene. Listestemmetallet skal legges til grunn for mandatfordelingen som skjer i 531 
henhold til St. Laguës metode. 532 
(2) St. Laguës metode innebærer at hver listes listestemmetall divideres med 1–3–5–7 533 
osv. Hvert listestemmetall skal divideres så mange ganger som det er nødvendig for å 534 
finne det antall mandater listen skal ha. Det første mandatet tilfaller den listen som har 535 
den største kvotienten. Det andre mandatet tilfaller den listen som har den nest største 536 
kvotienten osv. Hvis flere lister har samme kvotient, tilfaller mandatet den av listene 537 
som har størst listestemmetall. Har de samme listestemmetall, avgjøres det ved 538 
loddtrekning hvilken liste mandatet skal tilfalle. 539 
(3) Når det er avgjort hvor mange mandater en valgliste skal ha, fordeler valgstyret og 540 
valgrådet representantplassene til kandidatene på listen. Kandidater som ikke er 541 
valgbare, settes ut av betraktning. 542 

a. For valglister utenom Nominasjonskomiteens liste gjelder følgende: Kandidater 543 
som er satt opp med uthevet skrift, gis det stemmetillegg de har krav på i 544 
henhold til § 7-2 tredje ledd, før de personlige stemmer velgerne har gitt til 545 
kandidatene telles opp. Deretter kåres kandidatene i rekkefølge etter antall 546 
mottatte personlige stemmer. Har flere kandidater fått like mange stemmer, eller 547 
ingen stemmer, er rekkefølgen på listen avgjørende. 548 

b. For Nominasjonskomiteens liste gjelder følgende: Kandidater på listen som har 549 
oppnådd et personlig stemmetall på minst fem prosent av listens stemmetall, 550 
kåres i rekkefølge etter antall mottatte personlige stemmer. Øvrige kandidater 551 
kåres på grunnlag av sin rekkefølge på listen. Har flere kandidater fått like 552 
mange stemmer, eller ingen stemmer, er rekkefølgen på listen avgjørende. 553 

(4) Ved menighetsrådsvalg med flere valglister, skal hver liste så vidt mulig tildeles like 554 
mange varamedlemmer som den får medlemmer, med tillegg av ett. Kandidatene til 555 
varaplassene fordeles på samme måte som representantene etter tredje ledd. 556 
(5) Ved valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet med flere valglister, skal hver liste 557 
tildeles like mange varamedlemmer som den får medlemmer, med tillegg av tre. 558 
Kandidatene til varaplassene fordeles på samme måte som representantene etter tredje 559 
ledd. 560 
(6) Valgstyret skal underrette de valgte medlemmene og varamedlemmene av 561 
menighetsrådet om utfallet av valget. 562 
(7) Valgrådet i bispedømmet skal underrette de valgte medlemmene og 563 
varamedlemmene av bispedømmerådet og Kirkemøtet om utfallet av valget. 564 
 565 
Kapittel 8. Nærmere bestemmelser ved flertallsvalg 566 
 567 
§ 8-1. Supplerende nominasjon 568 
(1) Dersom nominasjonskomiteen ved valg av menighetsråd ikke lykkes med å 569 
fremskaffe et tilstrekkelig antall kandidater innen listefristen, kan valgstyret godkjenne 570 
en liste med færre kandidater enn angitt i § 7-2 første ledd.  571 
(2) Dersom det ved valg av menighetsråd bare er godkjent listeforslag fra 572 
nominasjonskomiteen, skal det åpnes for supplerende nominasjon, uavhengig av hvor 573 
mange kandidater det er på valglisten. Det skal også åpnes for supplerende nominasjon 574 
dersom det ikke er godkjent noen listeforslag Dette kunngjøres innen 30. april i valgåret, 575 
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med frist til kl. 12 den 15. mai i valgåret. For supplerende nominasjon ved valg av 576 
menighetsråd gjelder følgende: 577 

a. Et forslag til kandidat fremmet ved supplerende nominasjon skal være 578 
underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere. Underskrifter kan 579 
leveres som skrift på papir eller som skannet dokument. 580 

b. For øvrig gjelder § 7-4 tilsvarende for forslag om supplerende nominasjon. 581 
(3) Valgrådet i bispedømmet skal kunngjøre muligheten for supplerende nominasjon 582 
dersom det blir klart at valget gjennomføres som flertallsvalg med 583 
Nominasjonskomiteens liste. Fristen for supplerende nominasjon er 15. mai i valgåret. 584 
For supplerende nominasjon ved valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet gjelder 585 
følgende: 586 

a. Et antall stemmeberettigede kirkemedlemmer i et bispedømme, minimum 75 fra 587 
minst tre ulike sokn, hvorav maksimum 50 prosent av forslagsstillerne kan 588 
komme fra ett og samme sokn, kan fremme alternative kandidater i den 589 
supplerende nominasjonsrunden. 590 

b. Forslagsstillerne kan kun nominere én kandidat. Det må foreligge underskrift fra 591 
forslagsstillerne. 592 

c. Forslagsstillerne må oppgi en tillitsvalgt for forslagsstillerne. 593 
d. Det må også foreligge skriftlig bekreftelse fra kandidaten om at vedkommende 594 

er villig til å stille til valg. 595 
e. For øvrig gjelder § 7-4 tilsvarende for forslag om supplerende nominasjon. 596 

(4) Vedkommende valgmyndighet skal innen 20. mai i valgåret avgjøre om forslag om 597 
supplerende nominasjon skal godkjennes. Godkjent forslag settes nederst på den 598 
endelige valglisten. Rekkefølgen på de supplerte kandidater avgjøres ved loddtrekning. 599 
Det må tydelig fremgå at de supplerte kandidater ikke er nominasjonskomiteens nederst 600 
prioriterte kandidater. 601 
 602 
§ 8-2. Stemmesedler. Velgernes adgang til å endre på stemmesedler 603 

Ved flertallsvalg gjelder bestemmelsene i § 7-9 tilsvarende med følgende 604 
særregel: Ved flertallsvalg med én valgliste ved valg til menighetsråd, kan velgeren 605 
tilføye navnet på inntil tre valgbare personer på valglisten. Et navn kan bare føres opp 606 
én gang på hver stemmeseddel. 607 
 608 
§ 8-3.Valgpresentasjon ved valg av menighetsråd 609 

Valgstyret utarbeider en presentasjon av kandidatene og listen(e). 610 
Presentasjonen av kandidatene skal inneholde de opplysninger som finnes på valglisten, 611 
jf. kirkevalgreglene § 7-1 tredje ledd bokstav c. Presentasjonen bør også inneholde 612 
opplysninger om utdanning, yrke, verv i kirkelig, offentlig og organisasjonsmessig 613 
sammenheng, satsningsområder og bilde.  614 
 615 
§ 8-4. Kandidatkåringen 616 
(1) Dersom den eneste godkjente valglisten er Nominasjonskomiteens liste, gjelder 617 
følgende: Kandidater på listen som har oppnådd et personlig stemmetall på minst fem 618 
prosent av listens stemmetall, kåres i rekkefølge etter antall mottatte personlige 619 
stemmer. Øvrige kandidater kåres på grunnlag av sin rekkefølge på listen. Kandidater 620 
som ikke er valgbare, settes ut av betraktning. Har flere kandidater fått like mange 621 
stemmer eller ingen stemmer, er rekkefølgen på listen avgjørende. Har flere tilføyde 622 
navn på valgbare personer fått like mange stemmer, skal disse rangeres ved 623 
loddtrekning.  624 
(2) Dersom den eneste godkjente valglisten er fra en annen gruppe enn 625 
nominasjonskomiteen, gjelder følgende: Kandidater som er satt opp med uthevet skrift, 626 
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gis det stemmetillegg de har krav på i henhold til § 7-2 tredje ledd, før de personlige 627 
stemmer velgerne har gitt til kandidatene telles opp. Deretter kåres kandidatene i 628 
rekkefølge etter antall mottatte personlige stemmer. Kandidater som ikke er valgbare, 629 
settes ut av betraktning. Har flere kandidater fått like mange stemmer eller ingen 630 
stemmer, er rekkefølgen på listen avgjørende. Har flere tilføyde navn på valgbare 631 
personer fått like mange stemmer, skal disse rangeres ved loddtrekning. 632 
(3) Ved valg av menighetsråd gjelder følgende: Velges det fire medlemmer, skal det 633 
samtidig velges minst tre varamedlemmer. Velges det seks medlemmer, skal det 634 
samtidig velges minst fire varamedlemmer. Velges det åtte eller ti medlemmer, skal det 635 
samtidig velges minst fem varamedlemmer. Kandidatene til varaplassene fordeles på 636 
samme måte som medlemmene etter henholdsvis første eller annet ledd. 637 
 638 
Kapittel 9. Forhåndsstemmegivningen 639 

 640 
§ 9-1. Kapittelets formål 641 

Formålet med bestemmelsene om forhåndsstemmegivning er å legge til rette for 642 
at flest mulig velgere får avgitt stemme ved valg av menighetsråd og bispedømmeråd og 643 
Kirkemøtet.  644 
 645 
§ 9-2. Perioden for ordinær forhåndsstemmegivning på papir 646 
(1) Velgere som ønsker det, kan avgi ordinær forhåndsstemme på papir fra 10. august 647 
frem til fredagen før valgdagen innenfor de fastsatte åpningstider. Velgere som 648 
midlertidig oppholder seg i et annet sokn enn der de er manntallsført, kan avgi 649 
forhåndsstemme på papir frem til 1. september i valgåret i det soknet de midlertidig 650 
oppholder seg. Tilsvarende gjelder for velgere i døvemenighetene. 651 
(2) Velgeren er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme på et tidspunkt som gjør at 652 
forhåndsstemmegivningen kommer inn til valgstyret innen valgdagen. 653 

 654 
§ 9-3. Tid og sted for ordinær forhåndsstemmegivning på papir 655 
(1) Valgstyret skal legge til rette for forhåndsstemmegivning den siste torsdagen i 656 
august i valgåret i tidsrommet 15:00 til 20:00.  657 
(2) Valgstyret skal legge til rette for forhåndsstemmegivning etter en gudstjeneste minst 658 
én søndag i perioden for forhåndsstemmegivningen. 659 
(3) Valgstyret skal legge til rette for forhåndsstemmegiving minst to timer i uken, ut 660 
over tidspunktene fastsatt i første og annet ledd. 661 
(4) Valgstyret bør også legge til rette for at forhåndsstemmegivning på de institusjoner 662 
som geografisk hører til det enkelte sokn og i tilknytning til minst ett arrangement for 663 
unge. 664 
(5) Valgstyrene innenfor et fellesrådsområde kan gå sammen om en ordning for felles 665 
forhåndsstemmegivning, ett eller flere steder, etter første til fjerde ledd. I 666 
fellesrådsområder som omfatter flere prostier, gjelder ikke første punktum. I stedet kan 667 
valgstyrene innenfor hvert prosti gå sammen om felles forhåndsstemmegivning, ett eller 668 
flere steder, etter første til fjerde ledd.  669 
(6) Dersom valggjennomføringen i et sokn ikke uten uforholdsmessige vanskeligheter 670 
kan oppfylle kravene til tid og sted for forhåndsstemmegivningen, kan bispedømmerådet 671 
innvilge dispensasjon fra kravene. Frist for å søke om dispensasjon er 15. mai i 672 
valgåret. 673 
(7) Valgstyret kunngjør forhåndsstemmegivning med tid og sted. 674 
(8) Forhåndsstemmegivningen skal foregå i egnet og allment tilgjengelig lokale. 675 
Velgerne skal kunne ta seg inn i valglokalene uten hjelp. Andre lokaler skal ikke 676 
benyttes med mindre særlige grunner foreligger. 677 
(9) Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi ordinær 678 
forhåndsstemme, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder 679 
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seg dersom valgstyret velger å legge til rette for det. Valgstyret fastsetter selv fristen for 680 
når søknaden må være kommet inn til valgstyret. Fristen må fastsettes til et tidspunkt 681 
innenfor perioden mellom tirsdag og fredag siste uke før valget. Dersom valgstyret 682 
velger å legge til rette for slik stemmegivning, skal søknadsfristen kunngjøres. 683 
 684 
§ 9-4. Hvem kan motta forhåndsstemmer 685 
(1) Stemmemottakere oppnevnes av valgstyret. Det skal være minst to 686 
stemmemottakere til stede ved mottak av forhåndsstemmer.  687 
(2) Kandidat som er oppført på valgliste ved valg til menighetsråd eller bispedømmeråd 688 
og Kirkemøtet, kan oppnevnes til stemmemottaker eller valgfunksjonær i 689 
vedkommende sokn/bispedømme. 690 
 691 
§ 9-5. Fremgangsmåten ved ordinær stemmegivning på papir 692 
(1) Velger skal i enerom og usett brette sammen stemmeseddelen slik at det ikke er 693 
synlig hvilken valgliste velgeren stemmer på. 694 
(2) Når stemme mottas fra velger som er manntallsført i soknet, skal følgende prosedyre 695 
følges: Etter at stemmeseddelen er stemplet, legger velgeren denne selv i en 696 
stemmeseddelkonvolutt og limer denne igjen. Stemmemottaker legger 697 
stemmeseddelkonvolutten sammen med eventuelt valgkort i en omslagskonvolutt som 698 
legges i en valgurne. Dersom det ikke er utstedt et valgkort eller velgeren ikke har 699 
valgkortet med seg, skal velgeren selv påføre navn, fødselsdato og adresse på 700 
omslagskonvolutten. 701 
(3) Når stemme mottas fra velger som er manntallsført i et annet sokn, skal følgende 702 
prosedyre følges: Etter at stemmeseddelen er stemplet, legger velgeren denne selv i en 703 
stemmeseddelkonvolutt og limer denne igjen. Stemmemottaker legger 704 
stemmeseddelkonvolutten sammen med eventuelt valgkort i en omslagskonvolutt. 705 
Dersom det ikke er utstedt et valgkort eller velgeren ikke har valgkortet med seg, skal 706 
velgeren selv påføre navn, fødselsdato og adresse på omslagskonvolutten. 707 
Omslagskonvolutten skal sendes det soknet velgeren er manntallsført i. 708 
(4) Velger som er ukjent for stemmemottaker, skal legitimere seg. Velgers identitet kan 709 
ved stemmegivning på institusjon i stedet bekreftes av en ansatt som legitimerer seg. 710 
(5) Stempel som brukes ved forhåndsstemmegivningen kan være det samme stempel 711 
som brukes på valgtinget. 712 
(6) En velger som på grunn av psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse ikke kan stemme 713 
alene, kan etter eget ønske få hjelp av en stemmemottaker eller en annen person som 714 
velgeren selv peker ut. En stemmemottaker skal gjøre hjelperen oppmerksom på at 715 
vedkommende har taushetsplikt. En stemmemottaker avgjør om velgeren oppfyller 716 
kravene til å motta hjelp. 717 
(7) Valgurner som brukes ved forhåndsstemmegivningen, skal være forseglet. 718 
 719 
§ 9-6. Valgagitasjon m.m. 720 
(1) Valgagitasjon er ikke tillatt i det rommet der forhåndsstemmegivningen foregår. 721 
(2) Uvedkommende må ikke få kunnskap om forbruket av de forskjellige valglistenes 722 
stemmesedler. 723 

 724 
§ 9-7. Særskilte regler 725 
(1) Kirkerådet kan gi særskilte regler for forhåndsstemmegivning i Svalbard kirke og 726 
Sjømannskirken. 727 
(2) Kirkerådet kan gi særskilte regler om internettstemmegivning under 728 
forhåndsstemmegivningen. 729 
 730 
Kapittel 10. Tidspunktet for valg. Stemmegivningen på valgtinget 731 

 732 
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§ 10-1. Tidspunktet for valg 733 
(1) Valg av medlemmer til menighetsråd og bispedømmeråd og Kirkemøtet skal holdes 734 
i alle menigheter samtidig med, og i lokaler i umiddelbar nærhet til, valg til Stortinget 735 
eller fylkesting og kommunestyrer. Kirkemøtet fastsetter valgår. 736 
(2) Hoveddelen av valgtinget må holdes på den offisielle valgdagen. I de kommuner det 737 
holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen, skal det også holdes valg til 738 
menighetsråd og bispedømmeråd og Kirkemøtet samtidig. Tid for stemmegivningen 739 
skal følge tid for stemmegivning for det samtidig pågående offentlige valget. Valgstyret 740 
kan bestemme at valg i kirken i tilknytning til gudstjeneste søndagen før den offisielle 741 
valgdagen avholdes som en del av selve valgtinget. 742 
 743 
§ 10-2. Tid og sted for stemmegivningen. Organisering 744 
(1) Valgstyret bestemmer etter § 10-1 hvor stemmegivningen skal foregå. 745 
Stemmegivningen skal foregå i egnet og tilgjengelig lokale. Velgerne skal kunne ta seg 746 
inn i valglokalene uten hjelp. Andre lokaler skal ikke benyttes med mindre særlige 747 
grunner foreligger. Det skal ikke benyttes samme rom som det samtidig pågående 748 
offentlige valget benytter. Kommunens stemmekretser skal følges. Der disse ikke 749 
samsvarer med soknegrensene, skal valgstyrene i de berørte sokn inngå samarbeid om 750 
avviklingen av valget i en stemmekrets. Hver stemmekrets har ett stemmested. På hvert 751 
stemmested foregår stemmegivningen for den delen av manntallet som inneholder 752 
velgerne som hører til stemmekretsen.  753 
(2) Valgstyrene i et fellesrådsområde kan i fellesskap bestemme at det skal bli adgang 754 
til at velgerne kan avgi stemme i alle soknene innenfor fellesrådsområdet. Dersom et 755 
flertall av valgstyrene i fellesrådsområdet går inn for slik tilrettelegging, skal alle 756 
valgstyrene i fellesrådsområde tilrettelegge for dette. Velgere som avgir stemme i et 757 
sokn de ikke er manntallsført i, avgir stemme i stemmeseddelkonvolutt etter prosedyren 758 
for forhåndsstemmegivning i § 9-5. Valgstyret plikter i så tilfelle å sørge for at 759 
omslagskonvoluttene uten opphold blir overlevert til vedkommende sokn. 760 
(3) Dersom valggjennomføringen i et sokn ikke uten uforholdsmessige vanskeligheter 761 
kan oppfylle kravene til tid og sted for stemmegivningen, kan bispedømmerådet 762 
innvilge dispensasjon fra kravene. Frist for å søke om dispensasjon er 15. mai i valgåret. 763 
(4) Valgstyret kunngjør tid og sted for stemmegivningen, senest innen 764 
forhåndsstemmegivningen starter 10. august. I kunngjøringen skal det gjøres rede for 765 
når og hvor valgtinget skal holdes, når stemmegivningen skal være avsluttet, hvor og 766 
når forhåndsstemmegivningen skal foregå, og hvor mange medlemmer og 767 
varamedlemmer som skal velges. Når stemmegivningen foregår på flere steder, skal det 768 
i kunngjøringen dessuten gjøres rede for hvem som skal stemme på de forskjellige 769 
steder, og når valget skal holdes på hvert sted. Valget bør kunngjøres flere ganger. 770 
(5) Kandidat som er oppført på valgliste ved valg til menighetsråd eller bispedømmeråd 771 
og Kirkemøtet, kan oppnevnes til stemmemottaker eller valgfunksjonær i 772 
vedkommende sokn/bispedømme. 773 
 774 
§ 10-3. Ordensregler 775 
(1) I valglokalet og i de rom som velgeren må passere for å komme frem til valglokalet, 776 
er det ikke tillatt å drive valgagitasjon eller å utføre handlinger som kan forstyrre eller 777 
hindre en normal gjennomføring av valghandlingen. Det er ikke tillatt for 778 
uvedkommende å føre kontroll med hvem som møter frem og avgir stemme, eller å 779 
foreta velgerundersøkelser eller liknende utspørring av velgerne. 780 
(2) Uvedkommende må ikke få kunnskap om forbruket av de forskjellige valglistenes 781 
stemmesedler. 782 
(3) Stemmestyrets leder kan om nødvendig bortvise den som opptrer i strid med reglene 783 
i denne paragrafen. 784 

 785 
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§ 10-4. Stemmegivning i valglokalet 786 
(1) Når valgtinget åpner, skal velgere som er innført i manntallet i soknet, gis adgang til 787 
å avgi stemme etter hvert som de møter frem. 788 
(2) Stemmestyret setter et kryss i manntallet ved velgerens navn. Velger som er ukjent 789 
for stemmemottaker, skal legitimere seg. 790 
(3) Velgeren skal i enerom og usett brette sammen stemmeseddelen slik at det ikke er 791 
synlig hvilken valgliste velgeren stemmer på. Velgeren leverer stemmeseddelen til 792 
stemmestyret, som stempler den med et offisielt stempel. Velgeren legger selv 793 
stemmeseddelen ned i en urne. 794 
(4) Velgere som ikke er innført i vedkommende del av manntallet, skal ikke legge 795 
stemmeseddelen i urnen. Etter at stemmeseddelen er blitt stemplet, skal velgeren selv 796 
legge den i en stemmeseddelkonvolutt og gi denne til stemmestyret. Stemmestyret 797 
legger stemmeseddelkonvolutten i en omslagskonvolutt, kleber den igjen og påfører den 798 
velgerens navn, bostedsadresse og fødselsdato. 799 
(5) En velger som på grunn av psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse ikke kan stemme 800 
alene, kan etter eget ønske få hjelp av en stemmemottaker eller en annen person som 801 
velgeren selv peker ut. En stemmemottaker skal gjøre hjelperen oppmerksom på at 802 
vedkommende har taushetsplikt. Hvis et stemmestyremedlem eller en valgfunksjonær på 803 
valgtinget mener at velgeren ikke oppfyller kravene til å motta hjelp, avgjør 804 
stemmestyret om velgeren oppfyller kravene. 805 
(6) Valgurner som brukes ved stemmegivningen på valgdagen, skal være forseglet. 806 
 807 
§ 10-5. Stemmegivning utenfor valglokalet 808 

Er velgeren ikke i stand til å bevege seg inn i valglokalet, kan vedkommende avgi 809 
stemme til to stemmemottakere umiddelbart utenfor valglokalet. 810 
 811 
§ 10-6. Avslutning av stemmegivningen 812 

Stemmelokalet stenges på det tidspunkt som er fastsatt. Velgere som da har møtt 813 
frem ved valglokalet, skal få avgi stemme. 814 
 815 
§ 10-7. Oppbevaring og transport av valgmateriell 816 

Alt valgmateriell skal oppbevares og transporteres på betryggende måte. 817 
 818 
Kapittel 11. Prøving av stemmegivninger og stemmesedler, opptelling, 819 
protokollering, m.m. 820 
 821 
§ 11-1. Valgstyrets godkjenning av ordinær forhåndsstemmegivning på papir 822 
avgitt i stemmeseddelkonvolutt 823 
(1) En forhåndsstemmegivning skal godkjennes dersom 824 

a. velgeren er innført i manntallet i soknet eller har særskilt dokumentasjon om 825 
tilkjent medlemskap etter regler for tilkjenning av medlemskap for personer som 826 
ikke er bosatt i riket eller er norske borgere bosatt i utlandet 827 

b. stemmegivningen inneholder tilstrekkelige opplysninger til å fastslå hvem 828 
velgeren er 829 

c. stemmegivningen er avgitt til rett tid 830 
d. stemmegivningen er levert til rett stemmemottaker 831 
e. omslagskonvolutten ikke er åpnet eller forsøkt åpnet 832 
f. velgeren ikke allerede har avgitt godkjent stemmegivning og 833 
g. stemmegivningen er kommet inn til valgstyret innen kl. 21:00 på valgdagen. 834 

(2) Velgerens stemmegivning er godkjent når vedkommende er krysset av i manntallet. 835 
(3) Forhåndsstemmegivningene skal godkjennes før valgdagen i den utstrekning det er 836 
mulig. 837 
 838 
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§ 11-2. Godkjenning av stemmegivning gitt på valgtinget 839 
(1) En stemmegivning avgitt på valgtinget skal godkjennes dersom 840 

a. velgeren er innført i manntallet i soknet 841 
b. velgeren har fått anledning til å avgi stemme og 842 
c. velgeren ikke allerede har avgitt godkjent stemmegivning. 843 

(2) Velgerens stemmegivning er godkjent når vedkommende er krysset av i manntallet. 844 
 845 

§ 11-3. Godkjenning av ordinære stemmesedler på papir 846 
(1) En testemmeseddel skal godkjennes dersom 847 

a. den har offisielt stempel 848 
b. det fremgår hvilket valg stemmeseddelen gjelder 849 
c. det fremgår hvilken liste velgeren har stemt på og 850 
d. gruppen stiller liste i valgkretsen. Stemmeseddel beregnet på en annen valgkrets 851 

kan bare godkjennes dersom den gjelder en registrert nomineringsgruppe. 852 
(2) En avgitt stemmeseddel anses å være enslydende med den offisielle valglisten. 853 
(3) Dersom velgeren har benyttet en trykt stemmeseddel som ikke er enslydende med 854 
den offisielle valglisten, skal det ses bort fra eventuelle endringer foretatt av velgeren. 855 
 856 
§ 11-4. Opptelling av stemmesedler 857 
(1) Valgstyret er ansvarlig for opptelling av stemmesedler til menighetsrådsvalget. 858 
Valgstyret og valgrådet har hver sine ansvarsområder knyttet til opptelling av 859 
stemmesedler til valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet. Valgrådet er ansvarlig for den 860 
endelige opptellingen av stemmesedler til valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet. 861 
Opptellingen foretas av de personer og på den måten valgstyret og valgrådet har 862 
bestemt, i samsvar med de bestemmelser som følger av valgreglene. Kandidat som er 863 
oppført på valgliste, kan ikke delta i opptellingen av vedkommende valg. 864 
(2) Stemmesedler avgitt på forhånd og stemmesedler avgitt på valgtinget skal telles 865 
sammen. 866 
(3) Stemmesedlene skal telles opp i to omganger, ved en foreløpig og en endelig 867 
opptelling.  868 
(4) Hvis Kirkerådet har åpnet opp for internettstemmegivning under 869 
forhåndsstemmegivningen etter § 9-7 annet ledd, skal tellingen av de digitale stemmene 870 
legges til de fysiske stemmene.  871 
(5) Foreløpig opptelling: 872 

a. Forhåndsstemmegivninger samt valgtingsstemmegivninger avgitt ved andre 873 
stemmesteder i fellesrådsområdet enn der velgeren er manntallsført, skal 874 
behandles før den foreløpige opptellingen starter. 875 

b. Foreløpig opptelling av stemmesedler avgitt på valgtinget skal starte så snart 876 
som mulig etter at stemmegivningen på valgtinget er avsluttet. 877 

c. Stemmesedler til menighetsrådsvalget som det er tvil om kan godkjennes, legges 878 
til side og holdes utenfor opptellingen. 879 

d. Hver listes foreløpige stemmetall finnes ved å telle hvor mange stemmesedler 880 
som er avgitt til hver liste. Det registreres også antallet rettede og urettede 881 
stemmesedler avgitt til hver liste. Stemmesedler til bispedømmeråds- og 882 
kirkemøtevalget som det er tvil om kan godkjennes, telles for seg. 883 

e. Ved menighetsrådsvalg gjennomført som flertallsvalg telles også personstemmer 884 
i den foreløpige opptellingen etter følgende prosedyre: 885 

i. Hver kandidat gis én stemme per urettet stemmeseddel. 886 
ii. Ved opptellingen av de rettede stemmesedlene registreres alle endringer 887 

velgerne har gjort på stemmesedlene. Kandidater som har fått 888 
tilleggsstemmer, får to stemmer hver. Dersom det er gitt tilleggsstemme 889 
til flere enn tre kandidater, tas det kun hensyn til de tre øverste 890 
tilleggsstemmene. 891 
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iii. Tilføyde navn får én stemme hver. Dersom det er tilføyd mer enn tre 892 
navn, tas det kun hensyn til de tre øverste navnene. 893 

iv. Øvrige kandidater får én stemme hver. Det tas ikke hensyn til 894 
strykninger. 895 

(6) Endelig opptelling. Registrering av rettinger på stemmesedlene for alle valgene: 896 
a. Endelig opptelling av stemmesedler til valg av menighetsråd tar til umiddelbart 897 

etter at foreløpig opptelling er avsluttet og alle stemmene er kommet inn til 898 
valgstyret. Den endelige opptellingen skal foretas under valgstyrets tilsyn. 899 

b. Stemmesedlene fra den foreløpige opptellingen skal telles på nytt. Valgstyret 900 
avgjør om stemmesedler som ikke ble tatt med i den foreløpige opptellingen, 901 
skal godkjennes. Godkjente stemmesedler blant disse skal telles sammen med de 902 
øvrige stemmesedlene. 903 

c. Dersom menighetsrådsvalget gjennomføres som flertallsvalg, følges tilsvarende 904 
prosedyre for opptelling som i femte ledd bokstav e for å telle personstemmer. 905 

d. Dersom menighetsrådsvalget gjennomføres som forholdstallsvalg, følges 906 
følgende prosedyre: 907 

i. Først telles personstemmer tilsvarende femte ledd bokstav e. 908 
ii. Deretter finner valgstyret de enkelte listenes endelige listestemmetall. 909 

Hver stemmeseddel teller like mange listestemmer som det skal velges 910 
medlemmer til menighetsrådet. Tallet korrigeres for listestemmer avgitt 911 
til og mottatt fra andre lister. 912 

e. Ved valget til bispedømmeråd og Kirkemøtet skal valgrådet gjennomføre 913 
endelig opptelling innen ti dager etter valgdagen. Den endelige opptellingen skal 914 
foretas under valgrådets tilsyn. 915 

f. Før endelig opptelling begynner, skal valgrådet ta stilling til de stemmesedler til 916 
bispedømmeråds- og kirkemøtevalget som valgstyrene hadde tvil om kunne 917 
godkjennes, jf. femte ledd bokstav de siste punktum. 918 

g. Dersom valget gjennomføres som forholdstallsvalg, følges følgende prosedyrer: 919 
i. Først gjennomføres prosedyre tilsvarende femte ledd bokstav e for å 920 

telle personstemmer. 921 
ii. Deretter gjennomføres prosedyre tilsvarende sjette ledd bokstav d 922 

punkt ii for å finne listenes endelige stemmetall sammenlagt for alle 923 
soknene i bispedømmet. 924 

h. Dersom valget gjennomføres som flertallsvalg, følges prosedyre tilsvarende 925 
femte ledd bokstav e, men på en slik måte at alle personstemmer også blir 926 
kontrolltelt av annen person enn den som gjør hovedtellingen. 927 

(7) Ved forholdstallsvalg foretas det valgoppgjør i tråd med § 7-11. Ved flertallsvalg 928 
foretas det valgoppgjør i tråd med § 8-4. 929 
 930 
§ 11-5. Protokollering av valg 931 
(1) Stemmestyret skal føre protokoll i forbindelse med gjennomføringen av valgtinget. 932 
(2) Valgstyret skal føre protokoll i forbindelse med forberedelser og gjennomføring av 933 
valg. Valgprotokollen skal tas inn som vedlegg til menighetsrådets møtebok og 934 
underskrives av samtlige tilstedeværende medlemmer av valgstyret. 935 
(3) Valgstyret skal innberette elektronisk resultatet av valget, det samlede antall 936 
stemmeberettigede som har avgitt stemme samt andre relevante data om valget, på den 937 
måten Kirkerådet fastsetter. Valgstyret skal ta utskrift av rapport fra elektronisk verktøy 938 
inn i valgboken. 939 
(4) Valgrådet i bispedømmet skal føre protokoll i forbindelse med forberedelser og 940 
gjennomføring av valg. Bekreftet kopi av valgrådets protokoll ved valg av 941 
bispedømmeråd og Kirkemøtet sendes bispedømmerådet og Kirkerådet. Valgrådet skal 942 
meddele utfallet av stemmegivningen til bispedømmerådet og Kirkerådet. 943 
Bispedømmerådet fører resultatet inn i sin møtebok og kunngjør resultatet omgående. 944 
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 945 
§ 11-6. Oversending av materiell ved valg 946 
(1) Valgstyret skal så snart som mulig sende følgende materiell til valgrådet i 947 
bispedømmet: 948 

a. alle stemmesedler fra valget til bispedømmeråd og Kirkemøtet, sortert på 949 
urettede og rettede og på lister og  950 

b. alle stemmegivninger valgstyret har forkastet 951 
(2) Valgstyret skal også sende følgende materiell til valgrådet i bispedømmet: 952 

a. det som er protokollert i forbindelse med valget til bispedømmeråd og 953 
Kirkemøtet og 954 

b. innkomne klager.  955 
(3) Materiellet skal pakkes i god orden i forsvarlig forseglet emballasje og sendes på 956 
hurtigst betryggende måte. Materiell nevnt i annet ledd kan sendes på betryggende måte 957 
elektronisk. 958 
 959 
Kapittel 12. Prøving av valgets gyldighet. Klage 960 

 961 
§ 12-1. Klage ved valg av menighetsråd 962 
(1) Biskopen og alle som har stemmerett, kan klage over forhold i forbindelse med 963 
forberedelsen og gjennomføringen av menighetsrådsvalget i det soknet vedkommende 964 
er manntallsført. Gjelder klagen spørsmål om stemmerett eller om adgangen til å avgi 965 
stemme, har også den som ikke er blitt manntallsført, klagerett. 966 
(2) Klage må fremmes innen sju dager etter valgdagen. Klage over valgoppgjøret må 967 
fremmes innen sju dager etter at valgoppgjøret er godkjent. 968 
(3) Klagen skal være skriftlig og skal fremsettes for valgstyret i menigheten. 969 
(4) Bispedømmerådet er klageinstans. Bispedømmerådet skal kjenne 970 
menighetsrådsvalget i et sokn ugyldig dersom det er begått feil som antas å ha hatt 971 
innflytelse på valgresultatet og som det ikke er mulig å rette. 972 
(5) Hvis bispedømmerådet kjenner et valg ugyldig, skal det sendes melding til 973 
Kirkerådet, som påbyr omvalg. 974 

 975 
§ 12-2. Klage ved valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet 976 
(1) Biskopen og alle som har stemmerett, kan klage over forhold i forbindelse med 977 
forberedelsen og gjennomføringen av valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet i det 978 
bispedømmet vedkommende er manntallsført. Gjelder klagen spørsmål om stemmerett 979 
eller om adgangen til å avgi stemme, har også den som ikke er blitt manntallsført, 980 
klagerett. 981 
(2) Klage må fremmes innen sju dager etter valgdagen. Klage over valgoppgjøret må 982 
fremmes innen sju dager etter at valgoppgjøret er godkjent. 983 
(3) Klagen skal være skriftlig og skal fremsettes for valgstyret i menigheten, valgrådet i 984 
bispedømmet eller Kirkerådet. 985 
(4) Kirkerådet er klageinstans. Kirkerådet skal kjenne valget til bispedømmeråd og 986 
Kirkemøtet i et sokn eller i hele bispedømmet ugyldig dersom det er begått feil som 987 
antas å ha hatt innflytelse på valgresultatet og som det ikke er mulig å rette. 988 
(5) Når valget i et sokn eller i et bispedømme er kjent ugyldig, påbyr Kirkerådet 989 
omvalg. Kirkerådet kan i særlige tilfeller påby omvalg i hele bispedømmet selv om 990 
feilen ikke gjelder alle soknene i bispedømmet. 991 
 992 
§ 12-3. Omvalg ved ekstraordinære hendelser 993 
(1) Hvis det har skjedd noe ekstraordinært som har hindret en vesentlig del av velgerne 994 
fra å stemme, kan Kirkerådet selv bestemme at det skal holdes omvalg. Vedtak om 995 



 
 

 
 
 

25 

omvalg kan fattes bare så langt det er nødvendig for å sikre velgerne mulighet til å 996 
stemme.  997 
(2) Kirkerådet kan gi nærmere bestemmelser om gjennomføring av omvalg etter første 998 
ledd.  999 
(3) Hvis det skal holdes omvalg etter første ledd, før det nye bispedømmerådet har trådt 1000 
i funksjon, forlenges valgperioden for de sittende medlemmene inntil omvalget er 1001 
endelig godkjent. Hvis det skal holdes omvalg etter første ledd, etter at det nye 1002 
bispedømmerådet har trådt i funksjon, blir de nyvalgte representantene sittende i vervet 1003 
inntil omvalget er endelig godkjent. 1004 
 1005 
§ 12-4. Gjennomføring av omvalg 1006 
(1) Ved omvalg benyttes manntallet fra det opprinnelige valget. Manntallet skal 1007 
oppdateres og feil rettes. 1008 
(2) Kirkerådet fastsetter nærmere regler for gjennomføringen av omvalget. Dersom det 1009 
er nødvendig av hensyn til en hensiktsmessig gjennomføring av omvalget, kan 1010 
Kirkerådet gjøre unntak fra bestemmelser i regler fastsatt av Kirkemøtet eller 1011 
Kirkerådet. 1012 
 1013 
Kapittel 13. Nytt valgoppgjør i perioden. Suppleringsvalg 1014 
 1015 
§ 13-1. Nytt valgoppgjør til valg av menighetsråd 1016 
           Lederen i menighetsrådet skal underrette menighetsrådet hvis plassen til et 1017 
medlem i menighetsrådet blir stående ubesatt. Menighetsrådet gjennomfører deretter et 1018 
nytt valgoppgjør.  1019 
           Hvis lederen i menighetsrådet mener det er nødvendig, skal menighetsrådet 1020 
gjennomføre nytt valgoppgjør også når plassen til et varamedlem er blitt ledig. 1021 
           Menighetsrådet informerer det nye medlemmet eller varamedlemmet og 1022 
bispedømmerådet om valget. 1023 

 1024 
§ 13-2. Nytt valgoppgjør til valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet 1025 
           Lederen i bispedømmerådet skal underrette bispedømmerådet hvis plassen til et 1026 
medlem i bispedømmerådet blir stående ubesatt. Bispedømmerådet gjennomfører 1027 
deretter et nytt valgoppgjør.  1028 
           Hvis lederen i bispedømmerådet mener det er nødvendig, skal bispedømmerådet 1029 
gjennomføre nytt valgoppgjør også når plassen til et varamedlem er blitt ledig. 1030 
           Bispedømmerådet informerer det nye medlemmet eller varamedlemmet og 1031 
Kirkerådet om valget. 1032 
 1033 
§ 13-3. Suppleringsvalg til menighetsråd i valgperioden 1034 
Er antallet medlemmer av menighetsrådet utilstrekkelig, og forholdet ikke kan avhjelpes 1035 
ved nytt valgoppgjør, kan bispedømmerådet samtykke i at det holdes suppleringsvalg 1036 
etter nærmere bestemmelser som bispedømmerådet fastsetter. Tilsvarende gjelder 1037 
dersom en valgliste ikke har nok personer til å fylle sine mandater. 1038 

 1039 
§ 13-4. Suppleringsvalg til bispedømmeråd i valgperioden 1040 
(1) Er antallet av vararepresentanter eller av en gruppes vararepresentanter blitt 1041 
utilstrekkelig, og forholdet ikke kan avhjelpes ved nytt valgoppgjør, kan vedkommende 1042 
gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige vararepresentantplassen. 1043 
Gruppen underretter deretter bispedømmerådet, som velger vedkommende som 1044 
vararepresentant dersom valgbarhetsvilkårene er oppfylt. 1045 
(2) Er valget holdt som flertallsvalg eller preferansevalg, utpekes kandidaten til den 1046 
ledige plassen av bispedømmerådet. 1047 
 1048 
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Kapittel 14. Forskjellige bestemmelser 1049 
 1050 
§ 14-1. Oppbevaring, avhending og tilintetgjøring av valgmateriell 1051 

Oppbevaring, avhending og tilintetgjøring av valgmateriell etter at valget er 1052 
over, skal skje i henhold til arkivlovens bestemmelser og forskrift gitt i medhold av 1053 
denne. 1054 

 1055 
§ 14-2. Beregning av frister 1056 
(1) Hvis en dato som er utgangspunktet for en frist faller på en lørdag eller en helligdag, 1057 
begynner fristen å løpe nærmest påfølgende hverdag. 1058 
(2) Hvis en dato for avslutningen av en frist faller på en lørdag eller en helligdag, løper 1059 
fristen ut den nærmest påfølgende hverdag. 1060 
(3) Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder tilsvarende i de tilfeller hvor en dato 1061 
som er det tidligste eller seneste tidspunktet for noen handling etter disse regler, faller 1062 
på en lørdag eller en helligdag. 1063 

 1064 
§ 14-3. Taushetsplikt 1065 
(1) Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt gjelder tilsvarende ved kirkelige 1066 
valg. 1067 
(2) En person som assisterer en velger ved stemmegivningen og får kjennskap til 1068 
hvordan vedkommende har stemt, har taushetsplikt om dette. 1069 
 1070 
§ 14-4. Mindre endringer, utfyllende bestemmelser og forsøk 1071 
(1) Kirkerådet kan fastsette mindre endringer i reglene. 1072 
(2) Kirkerådet kan gi nærmere bestemmelser om gjennomføring av valget og utfylling 1073 
av reglene. 1074 
(3) Kirkerådet kan gjennomføre begrensede forsøk med ulike valgordninger ved valg av 1075 
menighetsråd. 1076 
 1077 
§ 14-5. Kategorialmenigheter 1078 
(1) Reglenes bestemmelser om valg av menighetsråd benyttes av kategorialmenigheter 1079 
så langt de passer, med mindre annet er særskilt bestemt. 1080 
(2) Kirkerådet, i samarbeid med bispedømmerådet og Saemien Åålmege, er ansvarlig 1081 
for at et manntall over stemmeberettigede ved valg av Saemien Åålmegeraerie og 1082 
sørsamisk representant til Nidaros bispedømmeråd og Kirkemøtet opprettes og 1083 
oppdateres på grunnlag av opplysninger fra bispedømmerådet og Saemien Åålmege. § 1084 
2-5 annet til femte ledd gjelder tilsvarende.  1085 
(3) Kirkerådet, i samarbeid med bispedømmerådet og døvemenighetene, er ansvarlig 1086 
for at et manntall over stemmeberettigede ved valg av Døves menighetsråd og 1087 
døvemenighetenes representant til Oslo bispedømmeråd og Kirkemøtet opprettes og 1088 
oppdateres på grunnlag av opplysninger fra bispedømmerådet og Døvekirkenes 1089 
fellesråd. § 2-5 annet til femte ledd gjelder tilsvarende.  1090 
(4) Kirkerådet kan bestemme at menighetsrådsvalg i kategorialmenigheter kan 1091 
gjennomføres som heldigitale valg eller som en kombinasjon av digital stemmegiving og 1092 
postvalg. Særskilte regler om digital forhåndsstemming gjelder da så langt de passer 1093 
for den digitale stemmegivingen. Reglene for postvalg i forskrift om regler for valg av 1094 
sørsamisk representant til Nidaros bispedømmeråd og Kirkemøtet gjelder så langt de 1095 
passer for postvalget.  1096 
 1097 
§ 14-6. Bispedømmerådets funksjonstid 1098 

Det nyvalgte bispedømmerådet trer i funksjon 1. januar året etter valgåret. 1099 
Valgperioden strekker seg til og med 31. desember i valgperiodens siste år. 1100 
 1101 
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§ 14-7. Ikrafttredelse 1102 
Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves regler 16. april 2018 nr. 584 for 1103 

valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet. 1104 
 1105 
 1106 
3. Kirkemøtet fastsetter følgende forskrift om valg av døvemenighetenes representant 1107 

til bispedømmeråd og Kirkemøtet.  1108 
 1109 

Forskrift om valg av døvemenighetenes representant til 1110 
bispedømmeråd og Kirkemøtet 1111 

 1112 
Fastsettes av Kirkemøtet X. september 2022 med hjemmel i lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- 1113 
og livssynssamfunn § 12 annet ledd og kirkeordning 30. mars 2019 nr. 2307 for Den norske 1114 
kirke § 24 annet ledd. 1115 
 1116 
Kapittel 1. Formål, virkeområde og definisjoner 1117 
 1118 
§ 1-1. Reglenes formål 1119 

Formålet med reglene er å legge forholdene til rette, slik at medlemmene i 1120 
døvemenighetene i Den norske kirke ved frie og hemmelige valg skal kunne velge sine 1121 
representanter til bispedømmeråd og Kirkemøtet. 1122 
 1123 
§ 1-2. Reglenes virkeområde 1124 

Disse reglene gjelder ved valg av døvemenighetenes representant til medlem av 1125 
bispedømmeråd og Kirkemøtet. 1126 
 1127 
§ 1-3. Definisjoner 1128 
Ved valg av døvemenighetenes representant legges følgende definisjoner til grunn: 1129 

a. Stemmeseddel: med stemmeseddel menes også elektronisk stemmeseddel. 1130 
b. Digitalt valgsystem: systemet som brukes til internettstemmegivning. 1131 
c. Autentisering: verifisering av identitet, slik at velgeren kan logge seg inn på 1132 

digitalt valgsystem. 1133 
d. Kryptering: å gjøre informasjon uleselig på en måte som gjør at informasjonen 1134 

kun kan gjøres leselig om man har tilgang til en dekrypteringsnøkkel. 1135 
e. Dekryptering: å gjøre kryptert informasjon leselig ved bruk av en 1136 

dekrypteringsnøkkel. 1137 
f. Valgdagen: med valgdagen menes valgdagen for leke.   1138 

 1139 
§ 1-4. Valgorganer 1140 
(1) Valgrådet i Oslo bispedømme styrer valget av døvemenighetenes representant.  1141 
(2) Internettvalgstyret skal påse at internettstemmegivningen og opptelling av 1142 
internettstemmene skjer i henhold til regelverket. 1143 
(3) Valgstyrene i døvemenighetene er ansvarlig for å tilrettelegge for fysisk 1144 
forhåndsstemmegiving og stemmegiving på valgting og for prøving av stemmegivinger 1145 
ved valg av Døves menighetsråd og døvemenighetenes representant til Oslo 1146 
bispedømmeråd og Kirkemøtet.  1147 
 1148 
Kapittel 2. Stemmerett, manntall og valgbarhet 1149 
 1150 
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§ 2-1. Stemmerett ved valg av døvemenighetenes representant til bispedømmeråd og 1151 
Kirkemøtet 1152 
(1) Stemmerett ved valg av døvemenighetenes representant til Oslo bispedømmeråd og 1153 
Kirkemøtet har leke medlemmer som har stemmerett ved valg av døves menighetsråd. 1154 
(2) For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet på valgdagen. 1155 
 1156 
§ 2-2. Manntall 1157 

Kirkerådet sørger for at det blir utarbeidet et elektronisk manntall til bruk ved 1158 
den elektroniske stemmegivningen. Velgeren får tilgang til å kontrollere egen 1159 
manntallsoppføring via internett ved å autentisere seg i det digitale valsystemet.  1160 
 1161 
§ 2-3. Valgbarhet ved valg av døvemenighetenes representant til bispedømmeråd og 1162 
Kirkemøtet 1163 
(1) Valgbar som døvemenighetenes representant til bispedømmeråd og Kirkemøtet er de 1164 
som oppfyller følgende vilkår: 1165 

a. vedkommende er valgbar som lek, jf. kirkevalgreglene § 3-2, og 1166 
b. vedkommende er registrert som medlem av en døvemenighet på valgdagen. 1167 

(2) Utelukket fra valg som døvemenighetenes representant til bispedømmeråd og 1168 
Kirkemøtet er: 1169 

a. de som er valgbare ved valg av prest, jf. forskrift om regler for valg av prest og 1170 
lek kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og Kirkemøtet § 2-4, 1171 

b. de som er valgbare ved valg av lek kirkelig tilsatt, jf. forskrift om regler for valg 1172 
av prest og lek kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og Kirkemøtet § 2-5, 1173 

c. tilsatte ved bispedømmekontoret i en stilling på over 15 timer i uken og 1174 
d. tilsatte i Kirkerådet. 1175 

(3) Om en person skal utelukkes fra valg avhenger av om vedkommende innehar 1176 
stillingen når bispedømmerådet og Kirkemøtet trer i funksjon. 1177 
 1178 
§ 2-4. Tvilstilfelle. Rett til å kreve fritak fra valg 1179 

Kirkevalgreglene §§ 3-3 og 3-4 gjelder tilsvarende ved valg av døvemenighetenes 1180 
representant til bispedømmeråd og Kirkemøtet.  1181 
 1182 
Kapittel 3. Nominasjon og behandling av listeforslag 1183 
 1184 
§ 3-1. Nominasjon 1185 
(1) De leke medlemmene i Døvekirkenes fellesråd, med unntak av kirkelige tilsatte, er 1186 
nominasjonskomité for valg av døvemenighetenes representant til Oslo bispedømmeråd 1187 
og Kirkemøtet. Medlemmer og varamedlemmer i bispedømmerådet er utelukket fra å 1188 
sitte i nominasjonskomiteen. 1189 
(2) Valgrådet skal i god tid, senest innen 15. desember året før valgåret, sende en 1190 
oppfordring til samtlige døves menighetsråd om innen 1. februar i valgåret å fremme 1191 
forslag på minst tre leke medlemmer til valg av døvemenighetenes representant til Oslo 1192 
bispedømmeråd og Kirkemøtet. De som foreslås, skal forespørres om de er villige til å 1193 
la seg nominere. 1194 
(3) Nominasjonskomiteen velger selv sin leder. Etter utløpet av fristen innkalles 1195 
nominasjonskomiteen til ett eller flere møter der den setter opp et listeforslag på fem 1196 
kandidater. Nominasjonskomiteen bestemmer selv sin voteringsordning. Uenighet 1197 
avgjøres ved alminnelig flertall. I tillegg til de innkomne forslag kan 1198 
nominasjonskomiteens medlemmer fremme forslag om kandidater. 1199 
(4) Nominasjonskomiteen bør tilstrebe bredde i kandidatenes syn på aktuelle kirkelige 1200 
spørsmål og skal i forbindelse med nominasjonen innhente kandidatenes syn på slike 1201 
spørsmål. Nominasjonskomiteen fastsetter selv hvilke spørsmål som skal forelegges 1202 
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kandidatene. Bare personer som er valgbare, kan oppføres på listeforslaget. Kandidatene 1203 
spørres på forhånd om de er villige til å stå på listeforslaget. 1204 
 1205 
§ 3-2. Krav til og behandling av listen 1206 
(1) Fristen for innlevering av nominasjonskomiteens listeforslag er kl. 12 den 31. mars i 1207 
valgåret. Listeforslaget anses for innlevert når det er kommet inn til valgrådet. 1208 
(2) Listeforslaget må oppfylle følgende vilkår: 1209 

a. Det må angi hvilket valg det gjelder. 1210 
b. Det må angi hvilke kandidater som stiller til valg på listen. Medlemmer og 1211 

varamedlemmer av nominasjonskomiteen kan settes på listen. Kandidatene føres 1212 
opp på listen i alfabetisk rekkefølge med angivelse av fullstendig navn, stilling, 1213 
menighet og fødselsår. 1214 

c. Listeforslaget må inneholde 1215 
i. minst 40 prosent kandidater av hvert kjønn 1216 
ii. kandidater fra forskjellige døvemenigheter og 1217 
iii. om mulig minst én kandidat under 30 år. Kandidater som fyller 30 år i 1218 
valgåret regnes i denne sammenheng som under 30 år. 1219 

d. Listeforslaget må være underskrevet av nominasjonskomiteens leder. 1220 
(3) Listeforslaget skal ikke inneholde annen type informasjon til velgerne enn det som 1221 
fremgår av denne paragrafen. 1222 
(4) Listeforslaget skal ha følgende vedlegg: 1223 

a. En oversikt over kandidatenes fødselsdato. 1224 
b. Dersom en kandidat ikke tilfredsstiller krav for valgbarhet når listeforslaget 1225 

innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende 1226 
vil være valgbar når bispedømmerådet og Kirkemøtet trer i funksjon. 1227 

c. En oversikt over kandidatene der disse blir nærmere presentert. Foruten de 1228 
opplysninger som finnes på listeforslaget, tas det her med opplysninger om 1229 
utdanning/yrke, verv i offisiell og kirkelig sammenheng og andre opplysninger 1230 
som vil være av betydning for dem som skal avgi stemme. Kandidatene 1231 
presenteres også med bilde. Det forutsettes at presentasjonen også omfatter hva 1232 
kandidatene særlig vil arbeide for og ser som viktige satsingsområder, samt 1233 
opplysninger om kandidatenes syn på aktuelle kirkelige spørsmål. 1234 

(5) Valgrådet avgjør innen 30. april i valgåret om listeforslag fra nominasjonskomiteen 1235 
kan godkjennes. 1236 
(6) Dersom et listeforslag ved innleveringen ikke oppfyller reglenes krav, skal valgrådet 1237 
gjennom forhandlinger med nominasjonskomiteens leder forsøke å bringe forslaget i 1238 
samsvar med reglene. Valgrådet kan etter slike forhandlinger godkjenne en valgliste 1239 
med færre kandidater enn foreskrevet. 1240 
(7) Valgrådet skal underrette samtlige kandidater på listeforslaget om at de er satt opp 1241 
på listeforslag og opplyse om adgangen til å søke om fritak. 1242 
 1243 
§ 3-3. Supplerende nominasjon 1244 
(1) Stemmeberettigede, minst ti i antallet og med representasjon fra minst to 1245 
døvemenigheter, kan fremme alternative kandidater i den supplerende nominasjonen. 1246 
Fristen er kl. 12 den 15. mai i valgåret. Forslagsstillerne kan kun nominere én kandidat. 1247 
Det må foreligge underskrift fra forslagsstillerne og det må oppgis en tillitsvalgt for 1248 
forslagsstillerne. Det må også foreligge skriftlig bekreftelse fra kandidaten om at 1249 
vedkommende er villig til å stille til valg. 1250 
(2) Valgrådet avgjør om forslagene om supplerende nominasjon skal godkjennes og 1251 
setter opp de endelige valglistene innen 20. mai i valgåret. Valgrådet sørger for at disse 1252 
listene blir kunngjort innen 20. mai i valgåret. 1253 
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 1254 
§ 3-4. Valgpresentasjon  1255 

Valgrådet utarbeider presentasjon av kandidatene. Presentasjonen skal bygge på 1256 
opplysningene gitt etter § 3-2 fjerde ledd bokstav c.  1257 
 1258 
§ 3-5. Stemmesedler. Konfigurasjon. Velgernes adgang til å endre på stemmeseddelen 1259 
(1) Kirkerådet fastsetter stemmesedlenes utforming. 1260 
(2) Kirkerådet skal innen utgangen av juli i valgåret sørge for at installasjon og 1261 
basiskonfigurasjon av det digitale valgsystemet er gjennomført korrekt. 1262 
(3) Kirkerådet skal i det digitale valgsystemet utarbeide elektroniske stemmesedler før 1263 
forhåndsstemmegivningen starter. Det skal gå tydelig fram av stemmeseddelen at 1264 
kandidatene er ordnet alfabetisk og ikke er rangert i prioritert rekkefølge. 1265 
(4) Velgeren avgir stemme ved å sette et kryss ved navnet til en av de nominerte 1266 
kandidatene. Dersom det er satt kryss ved navnet til flere kandidater, tas det kun hensyn 1267 
til det øverste krysset. Andre endringer på stemmeseddelen teller ikke med ved 1268 
valgoppgjøret. 1269 
(5) Ved valg av døvemenighetenes representant sørger valgstyret for at det blir trykt 1270 
stemmesedler før forhåndsstemmegivningen starter 10. august. 1271 
 1272 
Kapittel 4. Stemmegivningen 1273 
 1274 
§ 4-1. Digital forhåndsstemmegiving 1275 
(1) Velgere kan avgi stemme elektronisk over internett ved å logge seg på det digitale 1276 
valgsystemet fra 10. august kl. 09:00 til og med utgangen av onsdag før valgdagen.  1277 
(2) Velgeren skal legitimere seg overfor det digitale valgsystemet gjennom 1278 
autentiseringsløsningen. 1279 
(3) Det skal brukes en identifiserings- og autentiseringsløsning for pålogging til det 1280 
digitale valgsystemet på minimum sikkerhetsnivå 4. 1281 
(4) Etter autentisering får velgeren tilgang til å avgi elektronisk stemme. 1282 
(5) En velger som har avgitt elektronisk stemme tidligere, kan stemme på nytt 1283 
elektronisk over internett. 1284 
(6) Dersom velgeren har avgitt flere elektroniske stemmegivninger, er det den sist 1285 
avgitte stemmegivning som skal godkjennes. 1286 
 1287 
§ 4-2. Tid og sted for stemmegivningen 1288 

Valg av representant for døvemenighetene til Oslo bispedømmeråd skjer 1289 
samtidig og ved samme sted som ved valg av døves menighetsråd. 1290 
 1291 
§ 4-3. Forhåndsstemmegivning på papir 1292 

Ved forhåndsstemmegivning skal prosedyrene for forhåndsstemmegivning i 1293 
annet sokn enn bostedssoknet etter § 9-5 tredje ledd følges tilsvarende. 1294 
Omslagskonvolutten skal sendes til den aktuelle døvemenigheten. 1295 
 1296 
§ 4-4. Stemmegivning på valgting i døvemenigheten 1297 

Ved stemmegivning på valgtinget i døvemenigheten skal prosedyrene for 1298 
stemmegivning på valgting etter kirkevalgreglene § 10-4 følges tilsvarende. 1299 
 1300 
Kapittel 5. Prøving av stemmegivninger og stemmesedler, opptelling, 1301 
kandidatkåring, protokollering, m.m. 1302 
 1303 
§ 5-1. Dekryptering. Prøving av digitale forhåndsstemmegivninger.  1304 
(1) Etter at den digitale stemmegivningen er avsluttet, skal avgitte digitale stemmer 1305 
dekrypteres. Før dekrypteringen skal de digitale stemmene klargjøres. Ved 1306 
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klargjøringen skal det gjøres korrigeringer for stemmer fra velgere som har stemt 1307 
digitalt flere ganger. Resterende digitale stemmer dekrypteres. 1308 
(2) Dekryptering 1309 

a. Internettvalgstyret skal forestå dekryptering av de digitale stemmene. 1310 
b. For å sikre at ingen enkeltperson er i posisjon til å dekryptere stemmer, skal hver 1311 

av medlemmene tildeles deler av nøkler, som må settes sammen med de andre 1312 
medlemmenes deler for å dekryptere avgitte stemmegivninger. 1313 

c. Minimum tre medlemmer fra internettvalgstyret må tre sammen for å konstruere 1314 
dekrypteringsnøkkelen. 1315 

(3) Prøving av stemmegivninger avgitt digitalt foretas ved klargjøring av stemmer før 1316 
dekryptering etter § 5 (1). 1317 
(4) En digital stemmegivning ved valg av døvemenighetenes representant skal 1318 
godkjennes dersom 1319 

a. velgeren er innført i manntallet 1320 
b. stemmegivningen inneholder tilstrekkelige opplysninger til å fastslå hvem 1321 

velgeren er og 1322 
c. stemmegivningen er avgitt til rett tid. 1323 

(5) Velgerens stemmegivning er godkjent når vedkommende er krysset av i manntallet. 1324 
 1325 
§ 5-2. Prøving av stemmegivninger på papir  1326 
(1) En forhåndsstemmegivning ved valg av døvemenighetenes representant skal 1327 
godkjennes dersom 1328 

a. velgeren er innført i manntallet 1329 
b. stemmegivningen inneholder tilstrekkelige opplysninger til å fastslå hvem 1330 

velgeren er 1331 
c. stemmegivningen er avgitt til rett tid  1332 
d. stemmegivningen er levert til rett stemmemottaker 1333 
e. omslagskonvolutten ikke er åpnet eller forsøkt åpnet 1334 
f. velgeren ikke allerede har avgitt godkjent stemmegivning og 1335 
g. stemmegivningen er kommet inn til valgstyret innen kl. 21:00 på valgdagen.  1336 

(2) En stemmegivning ved valg av døvemenighetenes representant gitt på valgtinget i 1337 
døvemenigheten skal godkjennes dersom 1338 

a. velgeren er innført i manntallet 1339 
b. velgeren har fått anledning til å avgi stemme og 1340 
c. velgeren ikke allerede har avgitt godkjent stemmegivning. 1341 

(3) Velgerens stemmegivning er godkjent når vedkommende er krysset av i manntallet. 1342 
 1343 
§ 5-3. Prøving av stemmesedler 1344 

En stemmeseddel ved valg av døvemenighetenes representant skal godkjennes 1345 
dersom 1346 

a. det fremgår hvilket valg stemmeseddelen gjelder og 1347 
b. det er oppført et navn på valgbar person i det respektive valget. 1348 

 1349 
§ 5-4. Opptelling av stemmesedler 1350 
(1) Internettvalgstyret er ansvarlig for opptellingen av digitale stemmesedler til valg av 1351 
døvemenighetenes representant til Oslo bispedømmeråd og Kirkemøtet.  1352 
(2) Valgrådet er ansvarlig for opptellingen av stemmesedler på papir til valg av 1353 
døvemenighetenes representant til Oslo bispedømmeråd og Kirkemøtet. Opptellingen 1354 
foretas av de personer og på den måten valgrådet har bestemt.  1355 
(3) Kandidat som er oppført på valgliste, kan ikke delta ved opptellingen av 1356 
vedkommende valg. 1357 
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(4) Stemmesedlene skal telles opp i to omganger, ved en foreløpig og en endelig 1358 
opptelling. 1359 
 1360 
§ 5-5. Kandidatkåring 1361 
(1) Valgrådet er ansvarlig for å foreta valgoppgjøret. De digitale stemmesedlene skal 1362 
legges til stemmesedlene på papir. 1363 
(2) Valget finner sted som flertallsvalg. Den som har flest stemmer, skal kåres til 1364 
medlem. Tilsvarende gjelder ved kåring av varamedlemmer. 1365 
(3) Valgrådet skal underrette det valgte medlemmet og varamedlemmene om utfallet av 1366 
valget. 1367 
 1368 
§ 5-6. Protokollering av valg 1369 
(1) Kirkevalgreglene § 11-5 gjelder tilsvarende ved valg av døvemenighetenes 1370 
representant.  1371 
(2) Internettvalgstyret skal protokollere resultatet fra opptellingen av internettstemmene. 1372 
Protokollen skal underskrives av medlemmene i internettvalgstyret, sendes til valgrådet 1373 
og gjøres tilgjengelig på kirkevalget.no. 1374 
(3) Kirkerådet skal sørge for at resultatene fra internettstemmegivningen blir 1375 
tilgjengelige for allmennheten. 1376 
(4) Publisering av foreløpige resultater av avgitte elektroniske stemmer kan skje etter at 1377 
stemmegivingen er avsluttet på valgdagen. 1378 
 1379 
§ 5-7. Klage, omvalg, nytt valgoppgjør og suppleringsvalg  1380 

Kirkevalgreglene §§ 12-2, 12-3, 12-4, 13-2 og 13-4 gjelder tilsvarende så langt det 1381 
passer ved valg av døvemenighetenes representant til Oslo bispedømmeråd og 1382 
Kirkemøtet. 1383 
 1384 
Kapittel 6. Beredskap 1385 
 1386 
§ 6-1. Postvalg 1387 
(1) Hvis digital stemmegiving ikke lar seg gjennomføre, eller det har skjedd noe 1388 
ekstraordinært som er egnet til å hindre en vesentlig del av velgerne fra å stemme, kan 1389 
internettvalgstyret med alminnelig flertall vedta å åpne for postvalg.  1390 
(2) Dersom det treffes vedtak etter første ledd, og det på dette tidspunktet er avgitt 1391 
internettstemmer, tar internettvalgstyret stilling til om disse skal forkastes.  1392 
(3) Internettvalgstyret avgjør om postvalget skal være et supplement til det digitale 1393 
valget, eller om det kommer i stedet for det digitale valget. 1394 
(4) Vedtak om postvalg kan fattes bare så langt det er nødvendig for å sikre velgerne 1395 
mulighet til å stemme. Internettvalgstyret fastsetter frist for når stemmen skal ha 1396 
kommet inn til valgstyret. Denne fristen kan senest være 15. oktober.  1397 
 1398 
§ 6-2. Gjennomføring av postvalg.  1399 

Bestemmelsene i forskrift om regler for valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 1400 
medlem av bispedømmeråd og Kirkemøtet §§ 6-2, 6-3 og 6-4 gjelder tilsvarende så 1401 
langt de passer. 1402 
 1403 
Kapittel 7. Forskjellige bestemmelser 1404 
 1405 
§ 7-1. Beregning av frister 1406 

Bestemmelsene om beregning av frister i kirkevalgreglene § 14-2 gjelder tilsvarende 1407 
for valg av døvemenighetenes representant til Oslo bispedømmeråd og Kirkemøtet. 1408 
 1409 
§ 7-2. Mindre endringer og utfyllende bestemmelser  1410 
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(1) Kirkerådet kan foreta mindre endringer i reglene. 1411 
(2) Kirkerådet kan gi nærmere bestemmelser om gjennomføring av valget og utfylling 1412 
av reglene. 1413 
 1414 
§ 7-3. Ikrafttredelse 1415 

Forskriften trer i kraft straks.  1416 
 1417 
4. Kirkemøtet fastsetter følgende forskrift om valg av sørsamisk representant til 1418 

Nidaros bispedømmeråd og Kirkemøtet.  1419 

Forskrift om valg av sørsamisk representant til Nidaros 1420 
bispedømmeråd og Kirkemøtet 1421 

 1422 
Fastsettes av Kirkemøtet X. september 2022 med hjemmel i lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- 1423 
og livssynssamfunn § 12 annet ledd og kirkeordning 30. mars 2019 nr. 2307 for Den norske 1424 
kirke § 24 annet ledd. 1425 
 1426 
Kapittel 1. Formål, virkeområde og definisjoner 1427 
 1428 
§ 1-1. Reglenes formål 1429 

Formålet med reglene er å legge forholdene til rette, slik at medlemmene i 1430 
Saemien Åålmege i Den norske kirke ved frie og hemmelige valg skal kunne velge sine 1431 
representanter til bispedømmeråd og Kirkemøtet. 1432 
 1433 
§ 1-2. Reglenes virkeområde 1434 

Disse reglene gjelder ved valg av sørsamisk representant til medlem av Nidaros 1435 
bispedømmeråd og Kirkemøtet. 1436 
 1437 
§ 1-3. Definisjoner 1438 
Ved valg av sørsamisk representant legges følgende definisjoner til grunn: 1439 

a. Stemmeseddel: med stemmeseddel menes også elektronisk stemmeseddel. 1440 
b. Digitalt valgsystem: systemet som brukes til internettstemmegivning. 1441 
c. Autentisering: verifisering av identitet, slik at velgeren kan logge seg inn på 1442 

digitalt valgsystem. 1443 
d. Kryptering: å gjøre informasjon uleselig på en måte som gjør at informasjonen 1444 

kun kan gjøres leselig om man har tilgang til en dekrypteringsnøkkel. 1445 
e. Dekryptering: å gjøre kryptert informasjon leselig ved bruk av en 1446 

dekrypteringsnøkkel. 1447 
f. Valgdagen: med valgdagen menes valgdagen for valg av menighetsråd og leke 1448 

til bispedømmeråd og Kirkemøtet.  1449 
 1450 
§ 1-4. Valgorganer 1451 
(1) Valgrådet i Nidaros bispedømme styrer valget av sørsamisk representant.  1452 
(2) Internettvalgstyret skal påse at internettstemmegivningen og opptelling av 1453 
internettstemmene skjer i henhold til regelverket. 1454 
(3) Valgstyret i Saemien Åålmege er ansvarlig for prøving av fysiske stemmegivinger 1455 
ved valg av Saemien Åålmegeraerie og sørsamisk representant til Nidaros 1456 
bispedømmeråd og Kirkemøtet. 1457 
 1458 
Kapittel 2. Stemmerett, manntall og valgbarhet 1459 
 1460 
§ 2-1. Stemmerett  1461 
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(1) Stemmerett ved valg av sørsamisk representant til Nidaros bispedømmeråd og 1462 
Kirkemøtet har medlemmer av Saemien Åålmege (den samiske menigheten i sørsamisk 1463 
språkområde). 1464 
(2) For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet for Saemien 1465 
Åålmege på valgdagen. 1466 
 1467 
§ 2-2. Manntall 1468 
  Kirkerådet sørger for at det blir utarbeidet et elektronisk manntall til bruk ved 1469 
den elektroniske stemmegivningen. Velgeren får tilgang til å kontrollere egen 1470 
manntallsoppføring via internett ved å autentisere seg i det digitale valgsystemet. 1471 
 1472 
§ 2-3. Valgbarhet  1473 
(1) Valgbar som sørsamisk representant til Nidaros bispedømmeråd og Kirkemøtet er de 1474 
som har stemmerett etter § 2-1 som senest i det år det stemmes vil ha fylt 18 år og ikke 1475 
er utelukket eller fritatt. 1476 
(2) Utelukket fra valg som samisk representant til bispedømmeråd og Kirkemøtet er 1477 

a. de som er valgbare ved valg av prest, jf. forskrift om regler for valg av prest og 1478 
lek kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og Kirkemøtet § 2-4, 1479 

b. tilsatte ved bispedømmekontoret i en stilling på over 15 timer i uken og 1480 
c. tilsatte i Kirkerådet. 1481 

(3) Om en person skal utelukkes fra valg avhenger av om vedkommende innehar 1482 
stillingen når bispedømmerådet og Kirkemøtet trer i funksjon. 1483 
 1484 
§ 2-4. Tvilstilfelle. Rett til å kreve fritak fra valg 1485 

Kirkevalgreglene §§ 3-3 og 3-4 gjelder tilsvarende ved valg av sørsamisk 1486 
representant til bispedømmeråd og Kirkemøtet. 1487 
 1488 
Kapittel 3. Nominasjon og behandling av listeforslag 1489 
 1490 
§ 3-1. Nominasjon 1491 
(1) Nidaros bispedømmeråd oppnevner en egen nominasjonskomité med tre medlemmer 1492 
for valget av sørsamisk representant etter forslag fra de leke medlemmene i Saemien 1493 
Åålmegeraerie. Saemien Åålmegeraerie innhenter forslag til representanter til 1494 
nominasjonskomiteen fra Saemien Åålmege, fra alle menighetsrådene i sørsamisk 1495 
språkområde samt alle andre menighetsråd i Nidaros bispedømme. 1496 
(2) Valgrådet skal i god tid, senest innen 15. desember i året før valgåret, sende en 1497 
oppfordring til Saemien Åålmegeraerie, til alle menighetsråd i sørsamisk språkområde 1498 
samt til andre menighetsråd i Nidaros bispedømme om innen 1. februar i valgåret å 1499 
fremme forslag på minst tre sørsamiske kandidater. De som foreslås, skal forespørres 1500 
om de er villige til å la seg nominere. 1501 
(3) Nominasjonskomiteen velger selv sin leder. Etter utløpet av fristen innkalles 1502 
nominasjonskomiteen til ett eller flere møter der den setter opp et listeforslag på fem 1503 
kandidater. Nominasjonskomiteen bestemmer selv sin voteringsordning. Uenighet 1504 
avgjøres ved alminnelig flertall. I tillegg til de innkomne forslag kan 1505 
nominasjonskomiteens medlemmer fremme forslag til kandidater. 1506 
(4) Nominasjonskomiteen bør tilstrebe bredde i kandidatenes syn på aktuelle kirkelige 1507 
spørsmål og skal i forbindelse med nominasjonen innhente kandidatenes syn på slike 1508 
spørsmål. Nominasjonskomiteen fastsetter selv hvilke spørsmål som skal forelegges 1509 
kandidatene. Bare personer som er valgbare, kan oppføres på listeforslaget. Kandidatene 1510 
spørres på forhånd om de er villige til å stå på listeforslaget. 1511 
 1512 
§ 3-2. Krav til og behandling av listen 1513 
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(1) Fristen for innlevering av nominasjonskomiteens listeforslag er kl. 12:00 den 31. 1514 
mars i valgåret. Listeforslaget anses for innlevert når det er kommet inn til valgrådet. 1515 
(2) Listeforslaget må oppfylle følgende vilkår: 1516 

a. Det må angi hvilket valg det gjelder. 1517 
b. Det må angi hvilke kandidater som stiller til valg på listen. Medlemmer og 1518 

varamedlemmer av nominasjonskomiteen kan ikke settes på listen. Kandidatene 1519 
føres opp på listen i alfabetisk rekkefølge med angivelse av fullstendig navn, 1520 
stilling, menighet og fødselsår. 1521 

c. Listeforslaget må inneholde 1522 
i. minst 40 prosent kandidater av hvert kjønn 1523 
ii. kandidater fra forskjellige distrikter og 1524 
iii. om mulig minst én kandidat under 30 år. Kandidater som fyller 30 år i 1525 

valgåret regnes i denne sammenheng som under 30 år. 1526 
iv. Listeforslaget må være underskrevet av nominasjonskomiteens leder. 1527 

(3) Listeforslaget skal ikke inneholde annen type informasjon til velgerne enn det som 1528 
fremgår av annet ledd bokstav a og b. 1529 
(4) Listeforslaget skal ha følgende vedlegg: 1530 

a. En oversikt over kandidatenes fødselsdato. 1531 
b. Dersom en kandidat ikke tilfredsstiller krav for valgbarhet når listeforslaget 1532 

innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende 1533 
vil være valgbar når bispedømmerådet og Kirkemøtet trer i funksjon.  1534 

c. En oversikt over kandidatene der disse blir nærmere presentert. Foruten de 1535 
opplysninger som finnes på listeforslaget, tas det her med opplysninger om 1536 
utdanning/yrke, verv i offisiell og kirkelig sammenheng og andre opplysninger 1537 
som vil være av betydning for dem som skal avgi stemme. Kandidatene 1538 
presenteres også med bilde. Det forutsettes at presentasjonen også omfatter hva 1539 
kandidatene særlig vil arbeide for og ser som viktige satsingsområder, samt 1540 
opplysninger om kandidatenes syn på aktuelle kirkelige spørsmål. 1541 

(5) Valgrådet avgjør innen 30. april i valgåret om listeforslaget fra 1542 
nominasjonskomiteen kan godkjennes.  1543 
(6) Dersom et listeforslag ved innleveringen ikke oppfyller reglenes krav, skal valgrådet 1544 
gjennom forhandlinger med nominasjonskomiteens leder forsøke å bringe forslaget i 1545 
samsvar med reglene. 1546 
(7) Valgrådet skal underrette samtlige kandidater på listeforslaget om at de er satt opp 1547 
på listeforslag og opplyse om adgangen til å søke om fritak. 1548 
 1549 
§ 3-3. Supplerende nominasjon 1550 
(1) Stemmeberettigede, minst ti i antallet, kan fremme alternative kandidater i den 1551 
supplerende nominasjonen. Fristen er kl. 12:00 den 15. mai i valgåret. Forslagsstillerne 1552 
kan kun nominere én kandidat. Det må foreligge underskrift fra forslagsstillerne, og det 1553 
må oppgis en tillitsvalgt for forslagsstillerne. Det må også foreligge skriftlig bekreftelse 1554 
fra kandidaten om at vedkommende er villig til å stille til valg. 1555 
(2) Valgrådet avgjør om forslagene om supplerende nominasjon skal godkjennes og 1556 
setter opp de endelige valglistene innen 20. mai i valgåret. Valgrådet sørger for at disse 1557 
listene blir kunngjort innen 20. mai i valgåret. 1558 
 1559 
§ 3-4. Valgpresentasjon  1560 

Valgrådet utarbeider presentasjoner av kandidatene. Presentasjonen skal bygge 1561 
på opplysningene gitt etter § 3-2 fjerde ledd.  1562 
 1563 
§ 3-5. Stemmesedler. Konfigurasjon. Velgernes adgang til å endre på stemmeseddelen 1564 
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(1) Kirkerådet fastsetter stemmesedlenes utforming. 1565 
(2) Kirkerådet skal innen utgangen av juli i valgåret sørge for at installasjon og 1566 
basiskonfigurasjon av det digitale valgsystemet er gjennomført korrekt. 1567 
(3) Kirkerådet skal i det digitale valgsystemet utarbeide elektroniske stemmesedler før 1568 
stemmegivningen starter. Det skal gå tydelig fram av stemmeseddelen at kandidatene er 1569 
ordnet alfabetisk og ikke er rangert i prioritert rekkefølge. 1570 
(4) Velgeren avgir stemme ved å sette et kryss ved navnet til en av de nominerte 1571 
kandidatene. Dersom det er satt kryss ved navnet til flere kandidater, tas det kun hensyn 1572 
til det øverste krysset. Andre endringer på stemmeseddelen teller ikke med ved 1573 
valgoppgjøret. 1574 
 1575 
Kapittel 4. Stemmegivningen 1576 
 1577 
§ 4-1. Digital stemmegiving 1578 
(1) Velgere kan avgi stemme elektronisk over internett ved å logge seg på det digitale 1579 
valgsystemet fra 10. august kl. 09:00 til og med utgangen av onsdag før valgdagen.  1580 
(2) Velgeren skal legitimere seg overfor det digitale valgsystemet gjennom 1581 
autentiseringsløsningen. 1582 
(3) Det skal brukes en identifiserings- og autentiseringsløsning for pålogging til det 1583 
digitale valgsystemet på minimum sikkerhetsnivå 4. 1584 
(4) Etter autentisering får velgeren tilgang til å avgi elektronisk stemme. 1585 
(5) En velger som har avgitt elektronisk stemme tidligere, kan stemme på nytt 1586 
elektronisk over internett. 1587 
(6) Dersom velgeren har avgitt flere elektroniske stemmegivninger, er det den sist 1588 
avgitte stemmegivning som skal godkjennes. 1589 
 1590 
§ 4-2 Postvalg 1591 
(1) Valgrådet skal sørge for at postvalget blir kunngjort og at stemmesedlene blir gjort 1592 
tilgjengelig. 1593 
(2) Stemmeseddelen legges i nøytral stemmeseddelkonvolutt som lukkes og sendes 1594 
sammen med et følgeskriv i nøytral omslagskonvolutt direkte til valgstyret innen kl. 1595 
21:00 på valgdagen. 1596 
(3) Velgeren er selv ansvarlig for å avgi stemme på et tidspunkt som gjør at stemmen 1597 
kommer inn til valgstyret innen valgdagen. 1598 
(4) Hvis en velger som har avgitt digital stemme også avgir poststemme på papir er det 1599 
den digitale stemmen som teller.  1600 
 1601 
Kapittel 5. Prøving av stemmegivninger og stemmesedler, opptelling, 1602 
kandidatkåring, protokollering, m.m. 1603 
 1604 
§ 5-1. Dekryptering. Prøving av digitale stemmegivinger.  1605 
(1) Etter at den digitale stemmegivningen er avsluttet, skal avgitte digitale stemmer 1606 
dekrypteres. Før dekrypteringen skal de digitale stemmene klargjøres. Ved 1607 
klargjøringen skal det gjøres korrigeringer for stemmer fra velgere som har stemt 1608 
digitalt flere ganger. Resterende digitale stemmer dekrypteres. 1609 
(2) Dekryptering 1610 

a. Internettvalgstyret skal forestå dekryptering av de digitale stemmene. 1611 
b. For å sikre at ingen enkeltperson er i posisjon til å dekryptere stemmer, skal hver 1612 

av medlemmene tildeles deler av nøkler, som må settes sammen med de andre 1613 
medlemmenes deler for å dekryptere avgitte stemmegivninger. 1614 

c. Minimum tre medlemmer fra internettvalgstyret må tre sammen for å konstruere 1615 
dekrypteringsnøkkelen. 1616 
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(3) Prøving av stemmegivninger avgitt digitalt foretas ved klargjøring av stemmer før 1617 
dekryptering etter § 5 (1). 1618 
(4) En digital stemmegivning ved valg av sørsamisk representant skal godkjennes 1619 
dersom: 1620 

a. velgeren er innført i manntallet 1621 
b. stemmegivningen inneholder tilstrekkelige opplysninger til å fastslå hvem 1622 

velgeren er og 1623 
c. stemmegivningen er avgitt til rett tid. 1624 

(5) Velgerens stemmegivning er godkjent når vedkommende er krysset av i manntallet. 1625 
 1626 
§ 5-2. Prøving av stemmegivninger på papir  1627 
(1) En stemmegiving på papir ved valg av sørsamisk representant skal godkjennes 1628 
dersom  1629 

a. velgeren er innført i manntallet 1630 
b. stemmegivningen inneholder tilstrekkelige opplysninger til å fastslå hvem 1631 

velgeren er 1632 
c. stemmegivningen er avgitt til rett tid 1633 
d. omslagskonvolutten ikke er åpnet eller forsøkt åpnet 1634 
e. velgeren ikke allerede har avgitt godkjent stemmegivning og 1635 
f. stemmegivningen er kommet inn til valgstyret innen kl. 21:00 på valgdagen. 1636 

(2) Velgerens stemmegivning er godkjent når vedkommende er krysset av i manntallet. 1637 
 1638 
§ 5-3. Prøving av stemmesedler 1639 

En stemmeseddel ved valg av sørsamisk representant skal godkjennes dersom 1640 
a. det fremgår hvilket valg stemmeseddelen gjelder og 1641 
b. det er oppført et navn på valgbar person i det respektive valget. 1642 

 1643 
§ 5-4. Opptelling av stemmesedler 1644 
(1) Internettvalgstyret er ansvarlig for opptellingen av digitale stemmesedler til valg av 1645 
sørsamisk representant til Nidaros bispedømmeråd og Kirkemøtet.  1646 
(2) Valgrådet er ansvarlig for opptelling av stemmesedler på papir til valg av sørsamisk 1647 
representant til Nidaros bispedømmeråd og Kirkemøtet. Opptellingen foretas av de 1648 
personer og på den måten valgrådet har bestemt.  1649 
(3) Kandidat som er oppført på valgliste, kan ikke delta i opptellingen av vedkommende 1650 
valg. 1651 
(4) Stemmesedlene skal telles opp i to omganger, ved en foreløpig og en endelig 1652 
opptelling. 1653 
 1654 
§ 5-5. Kandidatkåring 1655 
(1) Valgrådet er ansvarlig for å foreta valgoppgjøret. 1656 
(2) Valget finner sted som flertallsvalg. Den som har flest stemmer, skal kåres til 1657 
medlem. Tilsvarende gjelder ved kåring av varamedlemmer. 1658 
(3) Valgrådet skal underrette det valgte medlemmet og varamedlemmene om utfallet av 1659 
valget. 1660 
 1661 
§ 5-6. Protokollering av valg 1662 
(1) Kirkevalgreglene § 11-5 gjelder tilsvarende ved valg av sørsamisk representant. 1663 
(2) Internettvalgstyret skal protokollere resultatet fra opptellingen av internettstemmene. 1664 
Protokollen skal underskrives av medlemmene i internettvalgstyret og gjøres 1665 
tilgjengelig på kirkevalget.no. 1666 
(3) Kirkerådet skal sørge for at resultatene fra internettstemmegivningen blir 1667 
tilgjengelige for allmennheten. 1668 



 
 

 
 
 

38 

(4) Publisering av foreløpige resultater av avgitte elektroniske stemmer kan skje etter at 1669 
stemmegivingen er avsluttet på valgdagen. 1670 
 1671 
§ 5-7. Klage, omvalg, nytt valgoppgjør og suppleringsvalg  1672 
Kirkevalgreglene §§ 12-2, 12-3, 12-4, 13-2 og 13-4 gjelder tilsvarende så langt det 1673 
passer ved valg av sørsamisk representant til Nidaros bispedømmeråd og Kirkemøtet. 1674 
 1675 
Kapittel 6. Beredskap 1676 
 1677 
§ 6-1. Utsatt frist 1678 
(1) Hvis digital stemmegiving ikke lar seg gjennomføre eller det har skjedd noe 1679 
ekstraordinært som er egnet til å hindre en vesentlig del av velgerne fra å stemme, kan 1680 
internettvalgstyret med alminnelig flertall vedta utsette fristen for når poststemmer skal 1681 
være kommet inn til valgstyret. Denne fristen kan senest være 15. oktober. 1682 
(2) Dersom det treffes vedtak etter første ledd, og det på dette tidspunktet er avgitt 1683 
internettstemmer, tar internettvalgstyret stilling til om disse skal forkastes.  1684 
 1685 
Kapittel 7. Forskjellige bestemmelser 1686 
 1687 
§ 7-1. Beregning av frister 1688 

Bestemmelsene om beregning av frister i kirkevalgreglene § 14-2 gjelder 1689 
tilsvarende for valg av sørsamisk representant til bispedømmeråd og Kirkemøtet. 1690 
 1691 
§ 7-2. Mindre endringer og utfyllende bestemmelser  1692 
(1) Kirkerådet kan foreta mindre endringer i reglene. 1693 
(2) Kirkerådet kan gi nærmere bestemmelser om gjennomføring av valget og utfylling 1694 
av reglene. 1695 
 1696 
§ 7-3. Ikrafttredelse 1697 

Forskriften trer i kraft straks. 1698 
 1699 
5. Kirkemøtet fastsetter følgende forskrift om endring i forskrift 14. november 2021 1700 

om regler for valg av prest og lek kirkelig tilsatt til medlem av bispedømmeråd og 1701 
Kirkemøtet.  1702 

 1703 

Forskrift om endring i forskrift om 14. november 2021 om regler for 1704 
valg av prest og lek kirkelig tilsatt til medlem av bispedømmeråd og 1705 
Kirkemøtet 1706 

 1707 
Fastsettes av Kirkemøtet X. september 2022 med hjemmel i lov 20. april 2020 nr. 31 om tros- 1708 
og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) § 12 annet ledd og kirkeordning 30. mars 2019 nr. 1709 
2307 for Den norske kirke § 24 annet ledd. 1710 

I 1711 
I forskrift 14. november 2021 nr. om regler for valg av prest og lek kirkelig tilsatt til 1712 
medlem av bispedømmeråd og Kirkemøtet gjøres følgende endringer: 1713 

Overskriften til § 3-1 skal lyde: 1714 
 Nominasjon 1715 
§ 3-2 første ledd skal lyde:  1716 
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Fristen for innlevering av nominasjonskomiteens listeforslag er kl. 12:00 den 31. 1717 
mars i valgåret. Listeforslaget anses for innlevert når det er kommet inn til 1718 
valgrådet. 1719 
 1720 

§ 3-2 annet ledd bokstav b skal lyde: 1721 
 1722 
Det må angi hvilke kandidater som stiller til valg på listen. Medlemmer og 1723 
varamedlemmer av nominasjonskomiteen kan ikke settes på listen. Kandidatene 1724 
føres opp på listen i alfabetisk rekkefølge med angivelse av fullstendig navn, 1725 
stilling, menighet og fødselsår. 1726 

§ 5-3 første ledd skal lyde:  1727 
 Valget finner sted som preferansevalg. Valgrådet er ansvarlig for valgoppgjøret.  1728 
§ 5-5 skal lyde: 1729 
 1730 
§ 5-5. Klage, omvalg, nytt valgoppgjør og suppleringsvalg 1731 
 1732 
 Kirkevalgreglene §§ 12-2, 12-3, 12-4, 13-2 og 13-4 gjelder tilsvarende så langt 1733 
det passer ved valg av prest og lek kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og Kirkemøtet. 1734 
 1735 
§ 6-5 oppheves. 1736 
 1737 
§ 7-1 skal lyde: 1738 
 1739 
§ 7-1.Beregning av frister 1740 

Bestemmelsene om beregning av frister i kirkevalgreglene § 14-2 gjelder 1741 
tilsvarende for valg av prest og lek kirkelig tilsatt til medlem av bispedømmeråd og 1742 
Kirkemøtet. 1743 
 1744 

II 1745 
Endringene trer i kraft straks. 1746 
 1747 

 1748 
6. Kirkemøtet fastsetter følgende forskrift om Samisk kirkelig valgmøte.  1749 
 1750 

Forskrift om Samisk kirkelig valgmøte 1751 
 1752 
Fastsettes av Kirkemøtet X. september 2022 med hjemmel i lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- 1753 
og livssynssamfunn § 12 annet ledd og kirkeordning 30. mars 2019 nr. 2307 for Den norske 1754 
kirke § 24 annet ledd og § 27. 1755 
 1756 
Kapittel 1. Formål, oppgaver, sammensetning mv. 1757 
 1758 
§ 1-1. Valgmøtets formål 1759 

Samisk kirkelig valgmøte er et representativt organ for samisk kirkeliv i Den norske 1760 
kirke som skal bidra til å verne og fremme samisk kirkeliv. 1761 
 1762 
§ 1-2. Valgmøtets oppgaver 1763 

Valgmøtet skal nominere følgende kandidater til Samisk kirkeråd: 1764 
a. Samisk kirkeråds leder med vararepresentant, 1765 
b. en nordsamisk representant i Samisk kirkeråd med personlig vararepresentant, 1766 
c. en lulesamisk representant i Samisk kirkeråd med personlig vararepresentant, 1767 
d. en sørsamisk representant i Samisk kirkeråd med personlig vararepresentant, 1768 
e. en representant fra de andre bispedømmene til Samisk kirkeråd med personlig 1769 

vararepresentant. 1770 
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Kirkemøtet foretar endelig valg av Samisk kirkeråd på bakgrunn av valgmøtets 1771 
nominasjon. 1772 

Valgmøtet skal velge følgende samiske representanter til de to nordligste 1773 
bispedømmerådene: 1774 

a. En nordsamisk representant med to vararepresentanter til Nord-Hålogaland 1775 
bispedømmeråd og Kirkemøtet. 1776 

b. En lulesamisk representant med to vararepresentanter til Sør-Hålogaland 1777 
bispedømmeråd og Kirkemøtet. 1778 

 1779 
For øvrig gir valgmøtet uttalelse når kirkelig myndighet ber om det eller når 1780 

valgmøtet av eget tiltak ønsker å uttale seg. 1781 
 1782 
§ 1-3. Valgmøtets sammensetning 1783 

Samisk kirkelig valgmøte består av: 1784 
a. Samisk kirkeråds representanter, 1785 
b. nordsamisk representant i Nord-Hålogaland bispedømmeråd, lulesamisk 1786 

representant i Sør-Hålogaland bispedømmeråd, sørsamisk representant i Nidaros 1787 
bispedømmeråd, 1788 

c. to delegater oppnevnt av Samisk kirkeråds ungdomsutvalg, 1789 
d. fem delegater oppnevnt av Saemien Åålmege/Samisk menighet i sørsamisk 1790 

språkområde, 1791 
e. en delegat oppnevnt av menighetsråd i hver forvaltningskommune for samisk 1792 

språk i sørsamisk språkområde, og to delegater oppnevnt fra menighetsråd i hver 1793 
forvaltningskommune for samisk språk i lule- og nordsamisk språkområde, 1794 

f. to delegater oppnevnt av henholdsvis Nord-Hålogaland bispedømmeråd, Sør-1795 
Hålogaland bispedømmeråd og Nidaros bispedømmeråd. 1796 

Bispedømmerådene bør ta hensyn til at også samer bosatt utenfor 1797 
forvaltningsområdet for samisk språk blir representert. 1798 

g. en delegat oppnevnt av henholdsvis Møre bispedømmeråd, Hamar 1799 
bispedømmeråd, Bjørgvin bispedømmeråd, Agder og Telemark bispedømmeråd, 1800 
Oslo bispedømmeråd, Stavanger bispedømmeråd, Borg bispedømmeråd og 1801 
Tunsberg bispedømmeråd. 1802 

Det skal være kjønnsbalanse når det oppnevnes to eller flere delegater. 1803 
Dersom det er under ti delegater fra et av de tre språkområdene etter bokstav e), skal 1804 

vedkommende bispedømmeråd oppnevne flere delegater slik at antallet fra hvert 1805 
språkområde blir ti delegater. 1806 

Valgbar etter bokstav c)–g) er de som oppfyller følgende vilkår: 1807 
a. har kirkelig stemmerett og 1808 
b. oppfatter seg selv som same og som enten har samisk som hjemmespråk, eller 1809 

har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som 1810 
hjemmespråk, eller 1811 

c. har annen tilknytning til samisk kirkeliv ut fra nærmere kriterier bestemt av 1812 
Samisk kirkeråd. 1813 

Samisk kirkeråd avgjør i tvilstilfeller om en person oppfyller vilkårene for å være 1814 
valgbar. 1815 

 1816 
§ 1-4. Representasjon ved valg av samisk medlem til Nord-Hålogaland 1817 
bispedømmeråd og Sør-Hålogaland bispedømmeråd 1818 

Ved valg av samisk medlem til Nord-Hålogaland bispedømmeråd deltar kun 1819 
delegatene fra Nord-Hålogaland bispedømme: 1820 

a. nordsamisk representant i Samisk kirkeråd, 1821 
b. samisk representant i Nord-Hålogaland bispedømmeråd, 1822 
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c. delegater fra menighetsråd i forvaltningsområdet for samisk språk i Nord-1823 
Hålogaland bispedømme, 1824 

d. delegater oppnevnt av Nord-Hålogaland bispedømmeråd, 1825 
e. andre delegater i valgmøtet som er bosatt i Nord-Hålogaland bispedømme. 1826 
 1827 

Ved valg av samisk medlem til Sør-Hålogaland bispedømmeråd deltar kun 1828 
delegatene fra Sør-Hålogaland bispedømme: 1829 
a. lulesamisk representant i Samisk kirkeråd, 1830 
b. samisk representant i Sør-Hålogaland bispedømmeråd, 1831 
c. delegater fra menighetsråd i forvaltningsområdet for samisk språk i Sør-1832 

Hålogaland bispedømme, 1833 
d. delegater oppnevnt av Sør-Hålogaland bispedømmeråd, 1834 
e. andre delegater i valgmøtet som er bosatt i Sør-Hålogaland bispedømme. 1835 

 1836 
§ 1-5. Forberedelse og møteinnkalling 1837 

Samisk kirkeråd forbereder de saker som skal behandles av Samisk kirkelig 1838 
valgmøte. Valgmøtet avholdes innen 1. november i valgåret for kirkelige valg. Tid og 1839 
sted fastsettes av Samisk kirkeråd. 1840 

Samisk kirkeråd ved leder innkaller delegatene til Samisk kirkelig valgmøte senest 1841 
fem uker før møtet. Saksliste og saksdokumenter skal følge med innkallingen. I særlige 1842 
tilfeller kan saksdokumenter ettersendes. Samisk kirkeråd har det praktiske ansvaret for 1843 
gjennomføring av møtet. 1844 
 1845 
§ 1-6. Nominasjonskomité 1846 

Samisk kirkelig valgmøte velger en nominasjonskomité med fem medlemmer og 1847 
tilsvarende antall varamedlemmer blant møtets delegater med funksjonstid på fire år. 1848 

Nominasjonskomiteen foreslår kandidater til de valg og nominasjoner valgmøtet 1849 
skal foreta. Kandidatlistene skal settes opp i alfabetisk rekkefølge. 1850 
 1851 
Kapittel 2. Forslag til kandidater 1852 
 1853 
§ 2-1. Forslag til kandidater til Samisk kirkeråds leder 1854 

Samisk kirkeråd skal i god tid året før valget finner sted sende en oppfordring til 1855 
samtlige menighetsråd i Den norske kirke om å komme med forslag på kandidater til 1856 
Samisk kirkeråds leder. 1857 
 1858 
§ 2-2. Forslag til kandidater til Samisk kirkeråd fra nordsamisk språkområde 1859 

Samisk kirkeråd skal i god tid året før valget finner sted sende en oppfordring til 1860 
samtlige menighetsråd i Nord-Hålogaland bispedømme om å komme med forslag på 1861 
kandidater til Samisk kirkeråd fra nordsamisk språkområde. 1862 
 1863 
§ 2-3. Forslag til kandidater til Samisk kirkeråd fra lulesamisk språkområde 1864 

Samisk kirkeråd skal i god tid året før valget finner sted sende en oppfordring til 1865 
samtlige menighetsråd i Sør-Hålogaland bispedømme med unntak av menigheter i 1866 
sørsamisk språkområde om å komme med forslag på kandidater til Samisk kirkeråd fra 1867 
lulesamisk språkområde. 1868 
 1869 
§ 2-4. Forslag til kandidater til Samisk kirkeråd fra sørsamisk språkområde 1870 

Samisk kirkeråd skal i god tid året før valget finner sted sende en oppfordring til 1871 
samtlige menighetsråd i Nidaros bispedømme, inkludert Saemien Åålmegeraerie, og 1872 
menighetsråd i de prostier i Sør-Hålogaland, Hamar og Møre bispedømmer som 1873 
omfattes av sørsamisk språkområde om å komme med forslag på kandidater til Samisk 1874 
kirkeråd fra sørsamisk språkområde. 1875 
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 1876 
§ 2-5. Forslag til kandidater til Samisk kirkeråd fra øvrige bispedømmer 1877 

Samisk kirkeråd skal i god tid året før valget finner sted sende en oppfordring til alle 1878 
menighetsråd i Oslo bispedømme, Bjørgvin bispedømme, Agder og Telemark 1879 
bispedømme, Borg bispedømme, Stavanger bispedømme og Tunsberg bispedømme, 1880 
Møre bispedømme, med unntak av sørsamisk språkområde, og Hamar bispedømme, 1881 
med unntak av sørsamisk språkområde, om å komme med forslag på kandidater til 1882 
Samisk kirkeråd fra øvrige bispedømmer. 1883 
 1884 
§ 2-6. Forslag til kandidater til samiske representanter i Nord-Hålogaland 1885 
bispedømmeråd og Sør-Hålogaland bispedømmeråd 1886 

Nord-Hålogaland bispedømmeråd og Sør-Hålogaland bispedømmeråd skal i god tid 1887 
året før valget finner sted sende en oppfordring til samtlige menighetsråd om å komme 1888 
med forslag på henholdsvis nordsamiske kandidater og lulesamiske kandidater til 1889 
bispedømmerådet. 1890 
 1891 
Kapittel 3. Nominasjon av kandidater til Samisk kirkeråd 1892 
 1893 
§ 3-1. Nominasjonskomiteens forslag til nominasjon av kandidater til Samisk 1894 
kirkeråd 1895 

Valgmøtets nominasjonskomité skal lage en alfabetisk liste med forslag på 1896 
kandidater til Samisk kirkeråd som fremmes for valgmøtet. Listen skal inneholde 1897 
følgende: 1898 

a. forslag til en til tre kandidater til Samisk kirkeråds leder, 1899 
b. forslag til to til fire kandidater til representant og vararepresentant fra 1900 

nordsamisk språkområde, 1901 
c. forslag til to til fire kandidater til representant og vararepresentant fra lulesamisk 1902 

språkområde, 1903 
d. forslag til to til fire kandidater til representant og vararepresentant fra sørsamisk 1904 

språkområde, 1905 
e. forslag til to til fire kandidater til representant og vararepresentant fra andre 1906 

bispedømmer, 1907 
f. forslag til en til to kandidater til vararepresentant for Samisk kirkeråds leder. 1908 

 1909 
§ 3-2. Andre forslag fra valgmøtets delegater 1910 

Valgmøtets delegater kan fremme andre forslag til kandidater til Samisk kirkeråd. 1911 
 1912 
§ 3-3. Nominasjon 1913 

Valgmøtet nominerer følgende kandidater til Samisk kirkeråd: 1914 
a. en kandidat til Samisk kirkeråds leder, 1915 
b. en kandidat til representant fra nordsamisk språkområde, 1916 
c. en kandidat til representant fra lulesamisk språkområde, 1917 
d. en kandidat fra sørsamisk språkområde, 1918 
e. en kandidat fra Møre, Hamar, Bjørgvin, Agder og Telemark, Oslo, Borg, 1919 

Stavanger eller Tunsberg bispedømme. 1920 
For bokstavene a) til e) nominerer valgmøtet et tilsvarende antall kandidater til 1921 

personlige vararepresentanter. 1922 
Nominasjonen fattes ved alminnelig flertall og oversendes Kirkemøtet. 1923 

 1924 
Kapittel 4. Valg av nordsamisk representant til Nord-Hålogaland bispedømmeråd 1925 
og Kirkemøtet og lulesamisk representant til Sør-Hålogaland bispedømmeråd og 1926 
Kirkemøtet 1927 
 1928 
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§ 4-1. Nominasjon av nordsamisk representant til Nord-Hålogaland 1929 
bispedømmeråd og Kirkemøtet 1930 

Valgmøtets nominasjonskomité legger på bakgrunn av innkomne forslag frem fem 1931 
kandidater til nordsamisk representant til Nord-Hålogaland bispedømmeråd i alfabetisk 1932 
rekkefølge. 1933 

Valgmøtets delegater fra nordsamisk språkområde, jf. § 1-4 første ledd, kan fremme 1934 
forslag på andre kandidater i møtet. 1935 

Valgbar som nordsamisk representant er de som oppfyller følgende vilkår: 1936 
a. har kirkelig stemmerett, 1937 
b. senest i det år det stemmes, vil ha fylt 18 år, 1938 
c. er bosatt i Nord-Hålogaland bispedømme, 1939 
d. oppfatter seg selv som same og har enten samisk som hjemmespråk, eller har 1940 

eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som 1941 
hjemmespråk, eller har annen tilknytning til samisk kirkeliv ut fra nærmere 1942 
kriterier bestemt av Samisk kirkeråd, og 1943 

e. ikke er utelukket eller fritatt.  1944 
Utelukket fra valg er: 1945 
a. de som er valgbare ved valg av prest, jf. forskrift om regler for valg av prest og 1946 

lek kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og Kirkemøtet § 2-4, 1947 
b. tilsatte ved bispedømmekontoret i en stilling på over 15 timer i uken 1948 
c. tilsatte i Kirkerådet. 1949 
Om en person skal utelukkes fra valg avhenger av om vedkommende innehar 1950 

stillingen når bispedømmerådet og Kirkemøtet trer i funksjon. 1951 
 1952 
§ 4-2. Valg av nordsamisk representant til Nord-Hålogaland bispedømmeråd og 1953 
Kirkemøtet 1954 

Valgmøtets delegater fra nordsamisk språkområde, jf. § 1-4 første ledd, velger med 1955 
alminnelig flertall nordsamisk representant og to nordsamiske vararepresentanter til 1956 
Nord-Hålogaland bispedømmeråd og Kirkemøtet. 1957 
 1958 
§ 4-3. Nominasjon av lulesamisk representant til Sør-Hålogaland bispedømmeråd 1959 
og Kirkemøtet 1960 

Valgmøtets nominasjonskomité legger på bakgrunn av innkomne forslag frem fem 1961 
kandidater til lulesamisk representant til Sør-Hålogaland bispedømmeråd i alfabetisk 1962 
rekkefølge. 1963 

Valgmøtets delegater fra lulesamisk språkområde, jf. § 1-4 annet ledd, kan fremme 1964 
forslag på andre kandidater i møtet. 1965 

Valgbar som lulesamisk representant er de som oppfyller følgende vilkår: 1966 
a. har kirkelig stemmerett, 1967 
b. senest i det år det stemmes, vil ha fylt 18 år, 1968 
c. er bosatt i Sør-Hålogaland bispedømme, 1969 
d. oppfatter seg selv som same og har enten samisk som hjemmespråk, eller har 1970 

eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som 1971 
hjemmespråk, eller har annen tilknytning til samisk kirkeliv ut fra nærmere 1972 
kriterier bestemt av samisk kirkeråd, og 1973 

e. ikke er utelukket eller fritatt. 1974 
Utelukket fra valg er: 1975 
a. de som er valgbare ved valg av prest, jf. forskrift om regler for valg av prest og 1976 

lek kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og Kirkemøtet § 2-4, 1977 
b. tilsatte ved bispedømmekontoret i en stilling på over 15 timer i uken 1978 
c. tilsatte i Kirkerådet. 1979 
Om en person skal utelukkes fra valg avhenger av om vedkommende innehar 1980 

stillingen når bispedømmerådet og Kirkemøtet trer i funksjon. 1981 
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 1982 
§ 4-4. Valg av lulesamisk representant til Sør-Hålogaland bispedømmeråd og 1983 
Kirkemøtet 1984 

Valgmøtets delegater fra lulesamisk språkområde, jf. § 1-4 annet ledd, velger med 1985 
alminnelig flertall lulesamisk representant og to lulesamiske vararepresentanter til Sør-1986 
Hålogaland bispedømmeråd og Kirkemøtet. 1987 
 1988 
Kapittel 5. Forskjellige bestemmelser 1989 
 1990 
§ 5-1. Språk 1991 

Samisk kirkelig valgmøtes språk er samisk og norsk. Med samisk menes nord-, lule- 1992 
og sørsamisk. 1993 
 1994 
§ 5-2. Mindre endringer, utfyllende bestemmelser og forretningsorden 1995 

Kirkerådet kan foreta mindre endringer i reglene. Samisk kirkeråd skal gis 1996 
anledning til å uttale seg før endringene vedtas. 1997 

Kirkerådet kan gi nærmere bestemmelser om utfylling av reglene. Samisk kirkeråd 1998 
skal gis anledning til å uttale seg om eventuelle utfyllende bestemmelser. 1999 

Valgmøtet fastsetter sin egen forretningsorden etter forslag fra Samisk kirkeråd. 2000 
 2001 
§ 5-3. Ikrafttredelse 2002 
 Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves regler 16. april 2018 nr. 2003 
585 for Samisk kirkelig valgmøte. 2004 
 2005 

 2006 
7. Kirkemøtet fastsetter følgende forskrift om endring i forskrift 14. november 2021 nr. 2007 

3389 om ordning for Saemien Åålmege.  2008 
 2009 

Forskrift om endring i forskrift 14. november 2021 nr. 3389 om 2010 
ordning for Saemien Åålmege 2011 

 2012 

I 2013 

I forskrift 14. november 2021 nr. 3389 om ordning for Saemien Åålmege gjøres 2014 
følgende endringer: 2015 

 § 7 annet ledd skal lyde: 2016 

Bestemmelsene i kirkeordningen § 9 og § 10 og regler for valg av 2017 
menighetsråd i kirkevalgreglene gjelder så langt de passer. 2018 

II 2019 

Endringen trer i kraft straks. 2020 
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