
 

 

SAK 47/19: EVALUERING AV KIRKEVALGET 2019 

 

Ved valget 2019 var det 11.731 stemmeberettigede i soknet. 692 personer deltok i valget, 

det betyr en valgdeltakelse på i underkant av 6%.  

Det har ikke kommet inn klager på gjennomføringen av valget eller på selvet valgtinget. 

Likevel er det noen forhold som bør forbedres til neste valg. Dette er tilbakemeldinger som 

har kommet og det er kommentarer AU selv tar opp.  

 Det var for dårlig informasjon fra Oslo Bispedømmeråd (OBDR) når det gjelder listene 

til OBDR valget. Det var kun navn på kandidater fra begge lister og liten ytterligere 

informasjon før valget 

 Valglokalene på Oslo Bymuseum lå litt bortgjemt. Dette er første gangen det 

avholder lokalvalg og MR valg på Oslo Bymuseum. Det ble en utfordring å skilte 

skikkelig, selv med god hjelp fra ansatte som ga en utmerket service.  

Både her og på Oslo Handelsgymnasium er det en utfordring at velgere ikke kan gå 

fra valglokalet for kommunevalget og videre gjennom lokalet og inn til kirkevalget. I 

evalueringen til Kirkerådet så må det poengteres at denne regelen bør lempes på slik 

at denne adgangen gjøres enklere.  

Dette behovet må varsles inn til Valgstyret i Oslo kommune.  

 Bemanning: Vi er få ansatte i staben og det er relativt få frivillige som meldte seg til 

tjeneste som stemmemottaker på valgdagene. Det første til at det ble knapt med 

mennesker til å veilede velgerne, spesielt på Oslo Handelsgymnasium, spesielt på 

tidspunkt hvor det kom mange på en gang. Dette er ikke godt nok og dette må bli 

bedre til neste valg. Administrativt var det kun daglig leder som skulle koordinere og 

supplere valglokalene ved behov. I og med at stillingen som menighetskonsulent ikke 

er besatt enda, ble den oppgaven mer omfattende til å gjelde valget ved Bygdøy 

også. Derfor ble ikke oppfølgingen og servicen til stemmemottakerne så god som den 

skulle vært fra daglig leders side.  

Det er relativt få mennesker å spille på og det gjør oss sårbare. Det må være en 

oppgave å få rekruttert flere til tjeneste generelt, det vil også bidra til at flere kan 

stille som hjelpere under valg.  

 Det burde vært en plakat med navn og bilde av MR kandidatene i valgavlukkene.  

 Digitalisering: Det har gått med svært store mengder papir til utskrift av valgmantall. 

Det hadde vært en betydelig forenkling av arbeidet i valglokelene, ressursbesparende 

og miljøvennlig at registrering av velgere kunne gjøres digitalt, slik som på 

kommunevalget.          


