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Valgforsamling for fælles menighedsråd 

Når der skal vælges medlemmer til et fælles menighedsråd på en valgforsamling, 
sker valget som altid særskilt i hver menighedsrådskreds. Det kan udgøre en udfor-
dring med hensyn til både logistik og praktisk gennemførelse.  

I forsøg på at skabe mindst mulig usikkerhed om forsøget og med ønske om at skabe 
færrest mulige begrænsninger ser Landsforeningen af Menighedsråd og ministeriet 
nedenstående muligheder for at løse opgaven.  

 

Hvis valgforsamlingen holdes helt eller delvist samlet for alle menighedsråds-
kredse kan den opdeles i fem dele: 

 

1. De indledende orienteringspunkter  

Disse punkter dækker dels punkterne fra de almindelige valgreglers orienterings-
møde (jf. § 5 a i lov om valg til menighedsråd)dels orientering om dispensationen og 
regler for valgforsamlingen. Disse punkter bør i princippet gennemføres samlet for 
alle deltagere i valgforsamlingen, uanset hvilken menighedsrådskreds de bor i. Dette 
sikrer, at alle får den samme information om det fælles menighedsråds arbejde i den 
forgangne periode og fremtidsplanerne. 

 

2. Debat  

a. Debat i fællesskab 

Det kan, alt efter de konkrete lokale omstændigheder, være mest hensigtsmæssigt, 
at debatten eller dele af denne foregår i fælleskab, da formålet med et fælles menig-
hedsråd må forventes at være i overensstemmelse hermed. Den bærende idé i valg-
forsamlingen er netop debatten. Det vil derfor i de fleste tilfælde være naturligt, at i 
hvert tilfælde en del af debatten mellem menighederne og kandidaterne foregår i 
fællesskab. 

b. Debat i de enkelte kredse 

Det vil nogle steder være ønskeligt, at folkekirkemedlemmerne i den enkelte menig-
hedsrådskreds (sogn) har mulighed for en debat om sognets rolle i det fælles me-
nighedsråd, dets egne projekter og fremtid. Orienteringsdelen (vedrørende valglo-
vens orienteringsmøde) holdes dog af menighedsrådet og er altså fælles for alle de 
involverede sogne/menighedsrådskredse. Derved bliver valgforsamlingen det ene-
ste formelle forum, hvor det kan være muligt at have debat om kredsens særlige 
forhold. Hvis en deltager i mødet ønsker, at kredsen skal have en egen debat, bør 
dette imødekommes. 

Da dirigenten kun kan være til stede et sted, bør der under punktet valg af dirigent 
vælges/godkendes det nødvendige antal hjælpedirigenter, som påtager sig dirigent-
rollen for den enkelte menighedsrådskreds, når disse holder en del af valgforsam-
lingen særskilt, jf. nedenfor under pkt. 3-4. Derfor er man nødt til at afklare dette 
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spørgsmål allerede ved punktet valg af dirigent. Hjælpedirigenterne bør på samme 
måde som dirigenten være uvildig. Det kan i nogle tilfælde blive svært at opfylde den 
målsætning, hvis man ikke har været forberedt på det, så det forhold, at det på mø-
det viser sig ikke at være muligt at vælge helt uvildige hjælpedirigenter, må ikke 
komme til at stå i vejen for, at der kan føres særskilte debatter i de enkelte kredse. 

 

3. Opstilling af kandidater 

a. Opstilling af kandidater og stedfortrædere i foregår i samme lokale for 
alle menighedskredse (sogne)   

Opstillingen af kandidater og stedfortrædere kan ske i det fælles forum. Punkt 8 i 
dagsordenen vedr. beslutning af valgform skal gennemføres for hver enkelt menig-
hedsrådskreds. Dirigenten skal have et godt overblik over forsamlingen. Det kan 
være hensigtsmæssigt fra valgforsamlingens start at dele deltagerne fysisk op i for-
hold til, hvilken menighedsrådskreds de tilhører, og placere andre tilhørere samlet. 
Det vil nok være lettest at overskue for alle, hvis opstillingen af kandidater ikke sker 
samtidigt for alle menighedsrådskredse. Det er ikke givet, at alle kredse ønsker per-
sonvalg eller forhandling af fællesliste, og dette kan yderligere forvirre processen. 
Dirigenten skal sikre, at personer fra andre menighedsrådskredse ikke påvirker 
opstillingen i den enkelte kreds. Man skal være opmærksom på, at opstilling af kan-
didater og stedfortrædere i det fælles forum kan blive en tidsmæssig lang proces.  

b. Opstilling af kandidater og stedfortrædere foregår i særskilte lokaler 
for hver menighedsrådskreds    

Hvis opstilling af kandidater og stedfortrædere sker i særskilte lokaler for hver me-
nighedsrådskreds, kan det let sikres, at kun kredsens egne vælgere påvirker opstil-
lingen. Da dirigenten kun kan være til stede et sted, bør der på en fælles del af valg-
forsamlingen under punktet valg af dirigent vælges det nødvendige antal hjælpedi-
rigenter, som påtager sig dirigentrollen for den enkelte menighedsrådskreds, se 
punktet 2b om debat. 

 

4. Valget af/afstemningen om medlemmer og stedfortrædere 

Dette skal efter valgloven foregå særskilt for hver menighedsrådskreds. Det kan lade 
sig gøre, hvis dirigenten, inden man går ud hver kreds for sig, opsummerer klart, 
hvad hver enkelt kreds stemmer om. Selve det praktiske med aflevering af stemme-
sedler og optælling kan foretages af stemmetællerne. Der skal således være stemme-
tællere til de enkelte kredse, idet hver kreds har fået tildelt en dirigenthjælper. Det 
er ikke afgørende, om det sker i hver sin ende af det samme lokale, i forlængelse af 
hinanden eller i hvert sit lokale. 

 

5. Meddelelse om valgforsamlingens resultat og afsluttende punkter  

Disse punkter bør i lighed med de indledende punkter ske samlet for alle i de me-
nighedsrådskredse, der har plads i det fælles menighedsråd. Alle deltagere i en valg-
forsamling skal have oplysningen om, hvem der er valgt for de enkelte kredse.   
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Samtidig dækker disse punkter, at dirigent og valgbestyrelse skal underskrive be-
slutningsprotokollen. Dette skal ske, inden mødet forlades. Til brug for beslut-
ningsprotokollen skal valgbestyrelsen bruge en samtykkeerklæring fra alle de valgte 
eller en underskrevet fuldmagt fra dem, som ikke er til stede. I de tilfælde, hvor der 
har været særskilt debat og opstilling, bør hjælpedirigenten også underskrive pro-
tokollen, da hjælpedirigentens underskrift er bekræftelse på, at alt er gået rigtigt til 
på delmøderne. Der skal udarbejdes en protokol for hver menighedsrådskreds samt 
et sammendrag. Dette følger de almindelige regler og beskrives derfor ikke særskilt 
her. 

Vilkår for forsøg med valg til menighedsråd (side 9) åbner mulighed for, at dirigen-
ten overdrager hvervet til en anden, mens arbejdet med protokollen foregår.  Rent 
praktisk vil det nok være hensigtsmæssigt, at valgbestyrelsen under de sidste punk-
ter skriver beslutningsprotokollen og får samlet samtykkeerklæringer og kontaktda-
ta ind, mens dirigenten og/eller en fra valgbestyrelsen gennemgår muligheden og 
reglerne for ventilvalg. Alle kan således underskrive beslutningsprotokollen lige 
efter valgforsamlingens afslutning. 

 

Valgforsamlinger i hver menighedsrådskreds for sig selv på forskellige lokati-
oner 

Det er også en mulighed, at valgforsamlingerne holdes adskilt i de enkelte menig-
hedsrådskredse med hver sin dirigent. Det kræver i så fald, at man sikrer, at der 
hvert sted er repræsentanter fra valgbestyrelsen og de nuværende menighedsråd til 
at tage sig af de indledende og afsluttende punkter. I disse tilfælde mister man den 
fælles debat om det fælles menighedsråds opgaver i den kommende funktionsperio-
de, som er væsentlig i forhold til den demokratiske proces. Der vil dog være plads til 
en debat i den enkelte menighedsrådskreds. 

Hvis valgforsamlingen for et fælles menighedsråd ikke afholdes på samme adresse, 
kræver udskrivning og underskrivning af beslutningsprotokollen lidt logistik. Der 
skal udarbejdes en beslutningsprotokol for hver menighedsrådskreds, hvilket kan 
ske i forlængelse af den enkelte valgforsamling. I disse tilfælde er det nok, at proto-
kollen underskrives af dirigenten, og det eller de valgbestyrelsesmedlemmer, der 
har mulighed for at deltage i den konkrete valgforsamling. Samtlige beslutningspro-
tokoller skal samles og indgå i beslutningsprotokollen for det fælles menighedsråd, 
som underskrives af samtlige valgbestyrelsesmedlemmer.  

 

 


