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Instruks for valg til menighetsråd i OKBs menigheter 

Se også vedlagte Statutter for menighetsråd i Oslo katolske bispedømme. Merk at menigheter 

ofte har sine egne tilpassede statutter som sier mer om menighetsrådets sammensetning i den 

aktuelle menigheten.  

1. Valg til menighetsråd skal være avholdt innen 1. juli det aktuelle året. 

a. Det kan avholdes valg enten på én søndag eller på flere påfølgende søndager. NB: 

hvis menigheten har faste messer på andre språk enn norsk som ikke feires hver 

søndag, er det viktig at en av valgdagene er på en søndag denne messen feires. 

2. Informasjon og forberedelser 

a. Valget forberedes av en valgkomité. 

b. Informasjon skal skrives, oversettes og spres til de store språkene i menigheten. Det 

skal informeres om hva et menighetsråd er, hvilke oppgaver menighetsrådet har, 

hvordan valget gjennomføres, hvem som har stemmerett og hvem som kan stille til 

valg. Det skal også oppfordres til at alle stemmeberettigede bruker stemmen sin. 

3. Valgkomité 

a. Valgkomité oppnevnes av menighetsrådet i god tid, anbefalt innen 1. desember året 

før menighetsrådsvalget. Oppnevningen skal skje skriftlig. Samtidig får valgkomitéen 

tilsendt «Instruks for valg til menighetsråd i OKBs menigheter» og «Statutter for 

menighetsråd i OKB» samt evt. egne instrukser og regler vedtatt av sittende 

menighetsråd. 

b. Valgkomitéen skal bestå av ca. tre stemmeberettigede medlemmer med god kjennskap 

til menighetsrådets arbeid. Sognepresten kan, men må ikke, være medlem av 

valgkomitéen. 

c. Kandidater som selv stiller til valg, kan ikke sitte i valgkomitéen. 

d. Valgkomitéen konstituerer seg selv. Én av komiteens medlemmer velges som leder. 

Lederen har ansvar for å kalle inn til møter, for å følge opp kontakten med sittende 

menighetsråd og menighetens administrasjon. 

e. Valgkomitéen har to oppgaver: 

i. å informere om menighetsrådsvalget. Se pkt. 5. 

ii. å finne kandidater som vil stille til valg til menighetsrådet. De som stiller til 

valg skal få tilsendt «Instruks for valg til menighetsråd i OKBs menigheter» 

og «Regler for menighetsråd i OKB» samt evt. egne instrukser og regler 

vedtatt av sittende menighetsråd. Merk at man må være medlem av 

menigheten for å være valgbar. Det kan imidlertid dispenseres fra dette etter 

skriftlig søknad til biskopen. 

4. Valgprosedyre 

a. Stemmesedler gjøres tilgjengelig i kirken i god tid før valget, og sendes til dem som 

ber om det. 
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b. Kandidater til menighetsrådsvalget skal av valgkomitéen presenteres for menigheten i 

god tid og i relevante kanaler. Det er viktig at kandidatpresentasjonen gis også på 

andre språk enn norsk. 

c. Valg av medlemmer til menighetsråd skal skje skriftlig i lukket konvolutt som legges i 

en annen konvolutt med stemmegivers navn, adresse og fødselsdato. 

d. På valgdagen(e) skal det være mulig å avgi stemme i for- og etterkant av alle messer. 

Stemmesedler, penner og konvolutter må deles ut og gjøres lett tilgjengelig. 

Valgurnen må stå i nærheten av inngangsdøren, og medlemmer fra valgkomitéen eller 

andre som har fått dette i oppdrag, skal holde vakt der og oppfordre alle som går ut av 

kirken til å avgi stemme. 

e. Det er også mulig å forhåndsstemme. Ved forhåndsvalg skal stemmesedler også 

leveres skriftlig i lukket konvolutt som legges i en annen konvolutt med stemmegivers 

navn, adresse og fødselsdato. Man kan forhåndsstemme ved å: 

i. sende inn stemmeseddel til menigheten. Sender du stemmeseddelen i posten, 

må den postlegges senest torsdagen før valget.  

ii. levere stemmeseddel til representant for valgkomitéen. 

5. Opptelling av stemmer 

a. Etter avholdt valg skal alle stemmer telles opp av to til tre personer som ikke selv 

stiller til valg eller sitter i valgkomitéen.  

b. Først skal alle avgitte stemmer i lukket konvolutt kontrolleres opp mot menighetens 

medlemsliste. Gyldige stemmer er korrekt utfylte stemmesedler avgitt av 

stemmeberettigede. Ugyldige stemmer makuleres. 

c. Deretter skal alle konvolutter åpnes og de innerste konvoluttene tas ut og telles. Antall 

avgitte stemmer noteres. 

d. Stemmesedlene skal leses høyt to ganger mens én person skriver ned. 

e. Menighetsrådsmedlemmer velges etter antall stemmer. Det foretas ikke separat valg 

på vara. De(n) som har fått flest stemmer av dem som ikke ble valgt til faste 

representanter, velges til vararepresentanter. Ved stemmelikhet avgjøres rekkefølgen 

ved loddtrekning. 

f. Valgkomitéen har taushetsplikt når det gjelder medlemslisten og hvem som har avgitt 

stemme. 

g. Når valgresultatet kunngjøres, oppgis antall totalt avgitte stemmer og hvem som er 

valgt. Antall stemmer den enkelte fikk, oppgis ikke. 

6. Konstituering av nytt menighetsråd 

a. Menighetsrådet konstituerer seg selv med ordstyrer, nestleder og sekretær. Ordstyrer 

er samtidig menighetens representant til pastoralrådet. Biskopen kan, etter skriftlig 

forespørsel fra menighetsrådet, gi særskilt tillatelse til at en annen i menighetsrådet 

kan velges til denne oppgaven.  

b. Etter konstituering offentliggjør menighetsrådet hvem som har hvilke funksjoner. 
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Eksempel på utforming av stemmeseddel for menighetsrådsvalg  

 

Det skal velges x representanter til menighetsrådet + x vararepresentant(er).  

 

Menighetsrådet konstituerer seg selv. 

 

For menighetsrådet blir de x som får flest stemmer valgt, de(n) x neste blir vararepresentant(er).  

Menighetsrådet 
Sett 1 kryss i ruten for dem du ønsker å 

stemme på. Du kan stemme på maks x 

personer 

Navn Etternavn (evt. med bilde)  

Navn Etternavn (evt. med bilde)  

Navn Etternavn (evt. med bilde)  

Navn Etternavn (evt. med bilde)  

Navn Etternavn (evt. med bilde)  

 

 

Stemmeseddelen legges i en konvolutt som forsegles. Deretter legges denne i en ny konvolutt med ditt 

navn, adresse og fødselsdato, og legges så i stemmeurnen som står xxx. Valgdagen/valgperioden er 

xxx. Om du ikke har anledning til å komme i kirken på valgdagen, men likevel ønsker å avgi din 

stemme, kan du sende stemmeseddelen i posten.  

 

Sender du stemmeseddelen i posten, må den postlegges senest [dato]. 

 

Stemmene blir talt opp [dato]. 

 


