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Orientering om kirkevalget 2015
Departementet vil minne om at det skal avholdes kirkevalg samtidig med kommunestyre- og
fylkestingsvalg i 2015. Det skal velges representanter både til menighetsråd og
bispedømmeråd.
Departementet vil i dette brevet informere generelt om gjennomføringen av kirkevalget og
forholdet til gjennomføringen av kommunestyre- og fylkestingsvalg.
Regelverk for kirkevalget
Kirkevalget består av valg til menighetsråd og bispedømmeråd, som samlet utgjør Kirkemøtet
i Den norske kirke. Kirkevalget reguleres av regler fastsatt av Kirkerådet med hjemmel i
kirkeloven. På kirkens nettsider www.kirken.no/valg ligger et rundskriv fra Kirkerådet til
lokale kirkelige kontorer om kirkevalget 2015. Her finnes også valghåndbok for
valgmedarbeidere, samt regelverk og veiledninger for arbeidet med kirkevalget. Stemmerett
ved kirkevalget har medlemmer av Den norske kirke. Stemmerettsalderen ved høstens
kirkevalg er 15 år. Kirkerådet sender ut egne valgkort til alle stemmeberettigede ved
kirkevalget. Valgkortet til kirkevalget vil skille seg klart ut fra valgkortene til kommunestyreog fylkestingsvalget. Disse sendes også i lukket konvolutt.
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Ansvaret for gjennomføring av kirkevalget
Kirken er selv ansvarlig for organisering og tilrettelegging av kirkevalget. Kirkerådet har
ansvar for det overordnede regelverket. Menighetsrådene har ansvaret for gjennomføringen av
kirkevalget på lokalt nivå. Menighetsrådet fungerer som valgstyre. De har ansvar for at
kirkevalget blir gjennomført i samsvar med regelverket, og bestemmer sted for
stemmegivning, oppnevner valgfunksjonærer, skaffer materiell og sørger for opptelling av
stemmesedler.
Tidspunkt for kirkevalget
Kirkevalget skal gjennomføres samtidig med kommunestyre- og fylkestingsvalget mandag 14.
september. Det enkelte menighetsråd kan vedta at det lokalt skal avholdes valg også søndag
13. september.
Det skal også være mulig å avgi forhåndsstemme til kirkevalget i perioden 10. august – 11.
september. Forhåndsstemmegivningen skal ikke tilknyttes forhåndsstemmegivningen ved
kommunestyre- og fylkestingsvalget. Forhåndsstemmegivning kan finne sted etter
gudstjenester i perioden, og ellers der menighetsrådene bestemmer.
Sted for stemmegivning ved kirkevalget
Menighetsrådet fastsetter hvor stemmeginingen skal foregå ut fra lokale forhold og
muligheter. Etter kirkeloven skal kirkevalget finne sted i umiddelbar nærhet av kommunens
valglokaler. Kommunen kan stille lokaler til disposisjon til avholdelse av kirkevalg. Der
kirken ligger i umiddelbar nærhet til valglokalet, kan kirken eller et annet kirkelig lokale
benyttes. Det kan være aktuelt å etablere færre valglokaler til kirkevalget enn til
kommunestyre- og fylkestingsvalget.
Kirkevalget kan, der det er naturlig, legges til samme lokaler som kommunestyre- og
fylkestingsvalget. Kommuner som ikke har egnede lokaler til å huse begge valg samtidig er
ikke pålagt å legge til rette for dette. I tilfeller der lokaler for kirkevalget legges i umiddelbar
nærhet til valglokalene som benyttes ved kommunestyre- og fylketingsvalget, er det viktig at
det inngås et samarbeid mellom menighetsrådene og valgstyrene. Det er viktig at kirkevalget
er tydelig adskilt fra kommunestyre- og fylkestingsvalget. Som hovedregel anbefales det at
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valgene ikke avholdes i samme rom. Spesielt egnede større rom kan brukes til begge valg
dersom de lett kan innredes på en måte som unngår sammenblanding av valgene. Adskillelsen
skal sikre at velgerne ikke blir forvirret eller føler seg presset til å stemme ved begge valg.
Det skal ikke være noen tvil hos velgeren om hvilket valg det stemmes ved. Dette kan oppnås
ved hjelp av tydelig skilting og god informasjon, i tillegg til fysisk adskillelse av valgene ved
for eksempel bruk av to ulike innganger. Det må være separate avlukker og avkryssingsbord.
Stemmesedlene til hvert valg må legges ut på en slik måte at det ikke oppstår fare for
sammenblanding.
Personene som utfører oppgaver i forbindelse med kirkevalget skal ikke utføre oppgaver ved
kommunestyre- og fylkestingsvalget. Både menighetsrådet og valgstyret/stemmestyret er
ansvarlige for å sikre at det ikke oppstår uklarheter eller sammenblanding mellom valgene.
Samarbeid mellom kommunenes valgmyndigheter og menighetsrådene
Kommunene er formelt sett ikke forpliktet til å bistå menighetsrådene med gjennomføringen
av kirkevalget. Departementet anbefaler allikevel at kommunene innleder et samarbeid med
menighetsrådene i forbindelse med valggjennomføringen. Representanter fra kirken vil selv
kunne ta kontakt med kommunene for å drøfte samarbeidsrutiner rundt organisering og
informasjon ved valgene.
Kommunenes bistand til avviklingen av kirkevalget skal ikke gå utover gjennomføringen av
kommunestyre- og fylkestingsvalget.
Det er kirken som er ansvarlig for å sørge for at velgere blir informert om forhold rundt
gjennomføringen av kirkevalget, herunder tid og sted for forhåndsstemmegivningen og rutiner
for endring på stemmeseddelen. Dersom kommunen ønsker å bistå med personell til
stemmemottak ved kirkevalget, bør det pekes ut forskjellige personer enn de som har
tilsvarende oppgaver ved kommunestyre- og fylkestingsvalget. Bruk av samme
stemmemottaker til begge valg øker faren for sammenblanding av valgene. Kommunene vil
kunne stille valgurner og stemmeavlukker til disposisjon for menighetsrådene, dersom dette
kan gjøres uten at det skaper vansker for avviklingen av kommunestyre- og fylkestingsvalget.
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Ved å legge valglokalene for kirkevalget i tilknytning til valglokalene for kommunestyre- og
fylkestingsvalget legger man opp til en ordning der velgeren står i fokus. Med en slik ordning
kan velgerne avgi stemme til begge valg uten større praktiske vansker. Forutsetningen for en
slik organisering er at valgene holdes klart adskilt fra hverandre. Velgeren skal selv avgjøre
om de vil stemme ved begge valg. Det er derfor viktig at menighetsrådene etablerer gode
rutiner lokalt og sørger for god opplæring av de som tar i mot stemmer til kirkevalget.

Med hilsen

Siri Dolven (e.f.)
fung. avdelingsdirektør
Sissel Lian
førstekonsulent
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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