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Fredericia, den 27. september 2017 
 

Kirkeministeriet 
Frederiksholms Kanal 21 
1220 København K 
 
 
 

Høringssvar til betænkning 1567 ”Menighedsrådsvalg i fremtiden” 
 
Vi støtter intentionerne i betænkningen, og at der er arbejdet konstruktivt med forslag til valgform 
for menighedsråd. På flere måder er tiden løbet fra at fastholde den nuværende afstemningsform, 
som derved har mistet folkelig og demokratisk opbakning. Vi er enige i, at valget til folkekirkens 
menighedsråd tilpasses en nutidig virkelighed med fokus på forenkling og demokratisk legitimitet. 
 
Vi bemærker, at forslaget kun omhandler selve valgformen og ikke menighedsrådets arbejde, 
kompetencer eller andet indhold, som er kendt fra lovgivningen i dag. Vi bemærker og tilslutter os 
udvalgets konklusion ”at en fremtidig valgform for menighedsråd uanset valgformens konkrete ud-
formning bør udfærdiges med respekt for en samlet folkekirke med en bred lokal forankring. Lovgivning, 
bekendtgørelser og vejledninger for menighedsråd bør derfor indeholde relativt præcise og ensar-
tede procedurer og betingelser med generel gyldighed, og mulighederne for lokale variationer bør 
tilsvarende være relativt præcist beskrevne.’ (8.1.1). 
 
 

Opbakning til valgforsamling 
Vi støtter grundlæggende forslaget om at indføre valgforsamling, som en mere relevant og tidssvarende 
valgform. Vi er opmærksom på, at ved denne valgform som ved den nuværende, så kan der i nogle 
sogne og nogle situationer opstå en stor skævhed ved, at en gruppe gør en særlig indsats for at få så 
mange som muligt til at troppe op for at ”kuppe” valget. Vi noterer med tilslutning, at der er i forslaget 
er forsøgt at tage højde for sådanne situationer ved at medtage en ventil-mulighed (8.2 sml. 7.3.2). 
 Vi støtter, at en lovændring samtidig bør sikre mere smidige valghandlinger, der ikke opfattes som unø-
digt bureaukratiske, idet det dog af hensyn til legitimitet og transparens fortsat vil være væsentligt at 
sikre overholdelse af nøje beskrevne regler (jf. 8.1.3). 
 
 

Anbefalinger og kommentarer til konkret forhold i betænkningen 
• Angående længde af funktionsperiode (8.1.5.1) har vi forståelse for at indføre en 2årig periode og 

foreslår, at det skal afgøres lokalt, om man ønsker 2årig- eller 4årig-periode. For at mindske bureau-
kratiet foreslår vi, at et menighedsråd blot kan meddele biskoppen, såfremt man benytter 
den kortere funktionsperiode, i modsætning til betænkningens forslag om at biskoppen i et 
sådant tilfælde skal ansøges. Dog skal det også bemærkes, at man ikke automatisk løser 
rekrutteringsproblemet ved at indføre en kortere periode (jf. side 100). 
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• Vi støtter, at det bør være muligt at opstille uden fremmøde ved fuldmagt (8.1.10). 
 

• Vi støtter, at det bør være muligt at afgive stemme ved fuldmagt (8.1.10) og følger udvalgets an-
befaling med max en fuldmagt pr. fremmødt person. Hvis der er utilfredshed med valget 
kan det jo prøves ved et afstemningsvalg. 
 

• Vi er betænkelige ved, at hvis der finder afstemningsvalg sted, at valghandlingen så er sam-
menfaldende med kommunalvalget (8.1.6.1). Synkroniseringen med kommunalvalget kan 
være en stor trussel for kirkens mulighed for at trænge igennem til folk om valg til menig-
hedsrådet og kunne bevirke en øget sammenkædning med lokalpolitik, som vi vil fraråde. 
Dagsordener er forskellige – og mest sandsynligt er, at et menighedsrådsvalg med fokus på 
kirkens liv vil drukne i kommunalrådsvalget. Derfor vil valg til menighedsrådene bedst op-
nå synlighed, hvis det ikke sker i konkurrence med politiske partiers valgkamp til kommu-
nalbestyrelserne. Vi støtter derfor synspunktet i betænkningen (8.1.2, s. 98): ”Det er ikke nødven-
digvis udtryk for fravær af legitimitet, at menighedsrådsvalg ikke som tidligere har samme 
konkurrencepræg, som det fortsat kendes fra kommunal- og folketingsvalg.”  
 Skulle et afstemningsvalg være sammenfaldende, bør valghandlingen ikke finde sted på 
samme adresse. 
 

• Vi tilslutter os anbefalingen af, at orienteringsmøde og valgforsamling afholdes på en nationalt fast-
sat tirsdag i hhv. første halvdel af maj og midt i september (8.1.6.5), men med lokal mulighed for at 
vælge en anden dag i samme uge, fx søndag efter gudstjenesten (8.1.6.3), og at det alene 
afgøres lokalt, så længe det finder sted i den bestemte fælles uge for hele landet. Vi tror, at 
det vil kunne styrke interessen og lokal opbakning og deltagelse ved disse møder. 

 
 

Til afklaring 
Et forhold, som betænkningen ikke berører, men som kan vise sig at være en følgekonsekvens af ny 
valgform og overvejelser om forholdet mellem personvalg og listevalg ved valgforsamling (8.1.7), er 
mindretalsretten ved præstevalg. 
 Udvalgsarbejdet tager ikke rigtig stilling til dette spørgsmål – udover måske i anbefalingen af 
personvalg ved valgforsamling og listevalg ved evt. efterfølgende afstemningsvalg (8.1.7.2) og i en 
afsluttende bemærkning om ventilen ved valgforsamling  (7.3.2). Det støtter vi. Men spørgsmålet er 
jo, hvad det indebærer for muligheden for at hævde mindretalsretten ved præstevalg, hvis valget er 
et personvalg ved valgforsamling. 
 Vi har kendskab til, at der er forskellig tolkning af definitionen af et ”teologisk bestemt mindre-
tal” i et menighedsråd, og om der kan være tale om et sådant defineret mindretal, såfremt det ikke 
er udtryk ved en valgliste (fx et medlem opstillet på en fællesliste, vil ikke nødvendigvis kunne 
påberåbe sig at udgøre et teologisk mindretal i et menighedsråd). 
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 Vi savner, at der tydeligere formuleres en måde at håndtere dette på. I bredere forstand tales der 
i betænkningen om at yde størst minoritetsbeskyttelse ved valgformen, prioriteringsmetoden (7.1.4), 
men ellers er det fraværende. 
 Vi vil opfordre til, at dette forhold klargøres i det fremtidige arbejde – hvilket vil kunne ske i for-
længelse af professor Grønnegaard Christensens notat (bilag 1, side 121-138), hvor han eksempelvis 
uddyber input- og output-legitimiteten (se afsluttende bemærkninger, side 136-137). Hvis outputtet 
ikke bliver, at der kan være synlige hensyn til mindretal, bl.a. i præstevalg, kan det få betydning lo-
kalt en række steder for engagement i menighedsrådsarbejdet og villigheden til at lade sig opstille. 
 

 
Med venlig hilsen 

p.v.a. 
 

Kirkelig Forening for Indre Mission i Danmark  
 
 
 

                       Hans-Ole Bækgaard, formand Jens Medom Madsen, generalsekretær  


