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internettvalgstyret kirkevalget høsten 2023 
KR 29.3/23 Svar på henvendelse om internettvalgstyrets sammensetning 
 
 

Supplerende oppnevning til internettvalgstyret 
 
 

Sammendrag 
Leder Iselin Vistekleiven i internettvalgstyret har etter eget initiativ fått fritak fra 
vervet sitt og fratrer derfor internettvalgstyret. Når hun fratrer, blir hennes 
personlige varamedlem, Erling Birkedal, blir fast medlem. 
 
Det følger av særskilte regler for digital forhåndsstemming ved kirkevalg § 5 (1) at 
Kirkerådet utpeker leder av internettvalgstyret. Det foreslås derfor at nåværende 
nestleder, som inntil Kirkerådets oppnevning fungerer som leder, utpekes til ny leder 
av internettvalgstyret. Samtidig foreslås det å foreta en supplerende oppnevning av 
personlig varamedlem for Erling Birkedal. 
 

Forslag til vedtak 
 
1. Gunnar Winther oppnevnes som leder av internettvalgstyret. 
2. _____________ oppnevnes som personlig varamedlem for Erling Birkedal. 
 
 

Saksorientering 
 

Bakgrunn 
 
Internettvalgstyrets sammensetning 
 
Kirkerådet behandlet oppnevningen av internettvalgstyret i sitt møte 23.–24. 
september 2021. Etter oppnevningen fikk internettvalgstyret følgende 
sammensetning:  
 



  
Leder: Iselin Vistekleiven, Hamar bispedømme  
Personlig varamedlem: Erling Birkedal, Borg bispedømme 
 
Medlem: Gunnar Winther, Nidaros bispedømme  
Personlig varamedlem: Agnes Sofie Engen Gjeset, Nidaros bispedømme 
 
Medlem: Thomas Granheim Iversen (ungdomsrepresentant) 
Personlig varamedlem: Anna Riksaasen (ungdomsrepresentant) 
 
Medlem: Lisa-Marie Måseidvåg Selvik, doktorgradsstipendiat, Institutt for 
sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen  
Personlig varamedlem: Eilev Hegstad, doktorgradsstipendiat, OsloMet – 
Storbyuniversitetet.  
 
Medlem: Kristian Gjøsteen, professor i matematisk kryptologi ved NTNU  
Personlig varamedlem: Håvard Raddum, seksjonsleder for kryptologi ved 
Simula@UiB 

 
 
Bestemmelser og føringer for internettvalgstyrets sammensetning 
 
Internettvalgstyret er et valgorgan som har i oppgave å påse at 
internettstemmegivningen og opptelling av internettstemmene ved kirkelige valg 
som gjennomføres digitalt, skjer i henhold til regelverket, jf. forskrift 26. september 
2022 nr. 1697 om regler for valg av menighetsråd og leke medlemmer til 
bispedømmeråd og Kirkemøtet § 4-5 og særskilte regler 4. desember 2020 nr. 3289 
for digital forhåndsstemming ved kirkevalg § 5.  
 
Internettvalgstyret sammensetning er regulert av særskilte regler 4. desember 2020 
nr. 3289 for digital forhåndsstemming ved kirkevalg § 5 (1) annet og tredje punktum: 
«Kirkerådet oppnevner fem faste medlemmer og fem personlige varamedlemmer. 
Kirkerådet utpeker leder av internettvalgstyret».  
 
Internettvalgstyret har ansvar for digital stemmegivning både ved valg av 
menighetsråd, leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet, prest og lek 
kirkelig tilsatt som medlem av bispedømmeråd og Kirkemøtet, menighetsråd for 
kategorialmenighetene, døvemenighetenes representant til Oslo bispedømmeråd og 
Kirkemøtet og sørsamisk representant til Nidaros bispedømmeråd og Kirkemøtet. 
Med et internettvalgstyre bestående av fem medlemmer og fem varamedlemmer, er 
det ikke alle berørte valg eller grupperinger som vil kunne få plass i 
internettvalgstyret. 
 
I saksorienteringen i saken om oppnevning av internettvalgstyret ble følgende 
vektlagt ved oppnevningen:  
 

«Det anbefales at tre medlemmer av internettvalgstyret oppnevnes på 
bakgrunn av kjennskap til og deltakelse i kirkevalg og det kirkelige 
demokratiet. To av disse medlemmene oppnevnes blant Kirkemøtets 
medlemmer og et medlem representerer ungdomsdemokratiet. Det anbefales 
at det er to medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnt på 
bakgrunn av særlig faglig kompetanse (statsvitenskap/valgfaglig kompetanse 
og IT/informasjonssikkerhet)» (KR 98/21 side 2). 

 
Internettvalgstyret som ble oppnevnt i 2021, er oppnevnt for perioden 2021–2023. 
Når internettvalgstyret ble oppnevnt i 2021, var begrunnelsen at det dermed kunne 
følge arbeidet med utvikling av system for digitale valg, slik at medlemmene fikk tid 
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til å opparbeide seg den nødvendige kompetansen til å gjøre vurderinger av om det 
digitale valget kan gjennomføres (se sak KR 98/21).  
 
Reglene åpner ikke opp for å endre sammensetningen til internettvalgstyret midt i 
perioden.  
 
Kirkerådet har mottatt henvendelser om internettvalgstyrets sammensetning fra 
Bønnelista og Frimodig kirke, og Kirkerådet har svart på disse. Korrespondansen 
følger saken som vedlegg.  
 
Fritak fra vervet som leder i internettvalgstyret 
 
Leder Iselin Vistekleiven i internettvalgstyret har etter eget initiativ fått fritak fra 
vervet sitt fra 9. februar 2023, og hun fratrer derfor internettvalgstyret.  
 
Nestleder i internettvalgstyret, Gunnar Winther, fungerer midlertidig i vervet som 
leder. Det følger av særskilte regler for digital forhåndsstemming ved kirkevalg at det 
er Kirkerådet som utpeker et av medlemmene i internettvalgstyret som leder. Siden 
Winther har vært nestleder siden internettvalgstyret konstituerte seg høsten 2021, 
ivaretar han en kontinuitet i arbeidet.  
 
Sekretariatet foreslår derfor at han oppnevnes som ny leder. 
 
Supplerende oppnevning av personlig varamedlem  
 
Når Iselin Vistekleiven trer ut av internettvalgstyret, trer hennes personlige 
varamedlem Erling Birkedal inn i vervet som medlem. Plassen som personlig 
varamedlem for Erling Birkedal i internettvalgstyret står derfor ubesatt, og det er 
behov for å gjennomføre en supplerende oppnevning. 
 
Sekretariatet fremmer forslag i Kirkerådets møte. 
 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
 

Saken innebærer ingen økonomiske og administrative konsekvenser. 
 
 
 
 
 


