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1 Sådan bliver du kandidat til menighedsrådsvalget

Tirsdag den 13. november 2012 er der valg til menighedsrådene i hele landet. I langt størsteparten af sognene 
afgøres valget dog allerede midt i oktober, fordi afstemningsvalget den 13. november 2012 aflyses i de sogne, 
hvor der kun indleveres én kandidatliste.

Det er valgbestyrelsen, som står for gennemførelsen af valget. I første halvdel af september 2012 orienterer 
valgbestyrelsen om valgregler og de praktiske ting omkring valget. Det sker i dagspressen, oftest i de lokale 
ugeaviser, og ved de regelmæssige gudstjenester.

Menighedsrådet indkalder herudover til et orienterende møde, hvor menighedsrådet redegør for kommende 
opgaver i menighedsrådet og reglerne for opstilling af kandidater. Orienteringsmødet skal senest være afholdt 
den 18. september 2012.

I mange sogne afholder stillere, kandidater og andre interesserede i sognet et opstillingsmøde i forlængelse 
af orienteringsmødet. Her forsøger kandidaterne og stillerne at blive enige om at stille op på én liste, med den 
konsekvens at valget aflyses. Det kan derfor være en god idé som ny kandidat at deltage i disse møder.

Stillerne er den samling af vælgere, der står bag kandidaterne. Stillerne sikrer, at der er et minimum af fol-
kekirkemedlemmer, der på forhånd tilkendegiver deres støtte til listens kandidater. Det er stilleren der ”ejer” 
kandidatlisten, og det er derfor stillerne, der træffer beslutning om kandidatlistens udformning.

Der er i denne valgperiode (2012-2016) mulighed for, at menighedsrådene kan gøre forsøg med nye valg-
former. Dette betyder, at nogle menighedsråd vil afholde valget som en valgforsamling og/eller med 2-årige 
valgperioder. Hvis der i dit sogn gøres forsøg med afholdelse af valgforsamling, skal du være opmærksom på, 
at valgforsamlingen afholdes allerede tirsdag den 11. september 2012. Kontakt dit lokale menighedsråd for at 
få oplyst, om menighedsrådet deltager i forsøget.

Hvis du har spørgsmål til valget i dit lokale sogn, kan du kontakte formanden for dit lokale menighedsråd, som 
kan henvise dig til valgbestyrelsen. Du kan finde kontaktoplysninger på medlemmerne af dit lokale menigheds-
råd på www.sogn.dk

Vigtige frister
18. september 2012:  Orienteringsmøde afholdes
2. oktober 2012:  Afleveringsfrist for kandidatlister
13. november 2012:  Valgdato



 Værd at Vide omkring Valg 2012 - for kandidater og stillere4

2 Opstillingsmøde 

Menighedsrådet er et demokratisk valgt offentligt råd, der varetager styrelsen af lokale kirkelige anliggender 
efter de regler, der er gældende. Det er ifølge loven en frivillig sag, om en person vil lade sig indvælge i et me-
nighedsråd for at varetage hvervet som menighedsrådsmedlem, der i øvrigt  er ulønnet.
  
I lovgivningen om valg til menighedsråd forudsættes, at der afleveres kandidatlister til valgbestyrelsen inden 
udløbet af en bestemt frist. Kandidatlisten er en fast formular. Hvordan den udfyldes med kandidater er kun 
reguleret i begrænset omfang. Det er helt op til folkekirkens medlemmers frie initiativ, hvordan kandidatlisterne 
bliver til. Hverken menighedsrådet eller valgbestyrelsen er således ansvarlige for, at der opstilles kandidater. 
Derimod bør involverede enkeltpersoner i menigheden imidlertid føle et ansvar for, at der fortsat vil være et 
menighedsråd. 

Ved valg til folketinget og kommunalbestyrelserne er der en række partiforeninger, der varetager opgaven med 
at stille kandidater op, men til menighedsrådsvalget er der ikke det samme partisystem til at løse opgaven. 

I nogle sogne er der kirkelige grupperinger eller organisationer, der har tradition for at opstille lister til me-
nighedsrådsvalget. Den manglende formelle organisering af opstillingerne kan betyde, at lister opstilles på 
møder i private hjem uden, at nogen andre behøver at kende til deres eksistens, før kandidatlisten indleveres 
til valgbestyrelsen. Nogle steder har der været afholdt et borgermøde forud for opstilling af kandidater til 
menighedsrådsvalget. Hvis der i et sogn ved afleveringsfristens udløb er indleveret 2 gyldige kandidatlister, skal 
der afholdes valg. Valget gennemføres på demokratisk vis som et folketingsvalg eller kommunalvalg ved brug 
af valgkort og stemmeurner. Valgprocessen er så fint reguleret, at vi som borgere kan have og har stor tillid til 
resultatet. Denne valgmåde kaldes afstemningsvalg.

Virkeligheden er imidlertid den, at der i over 90% af sognene (ved valget i 2008: 93%) kun indleveres én kan-
didatliste. I de fleste tilfælde er det den ene liste, der blev dannet ved et fælles opstillingsmøde i sognet. I de 
tilfælde aflyses valget. De, der står på den ene liste er valgt, og det reelle valg er på den måde sket på opstil-
lingsmødet i sognet. Denne valgmåde kaldes aftalevalg.

Det ligger Landsforeningen af Menighedsråd meget på sinde, at der i præcis disse tilfælde, på trods af mang-
len på formel organisering af opstillingen, gennemføres en troværdig og demokratisk proces i alle sogne, som 
kan føre til dannelsen af gode menighedsråd. Der er brug for den samme store tillid til resultatet af disse 
møder, som der er til et valg ved stemmeurnerne.

Derfor har Landsforeningen af Menighedsråd i samarbejde med Ministeriet for Ligestilling og Kirke formuleret 
en række anbefalinger for gennemførelsen af opstillingsmøder i de sogne, hvor der er tradition for og derfor 
forventes aftalevalg.

2.1 Anbefalinger til hvordan opstillingsmødet
kan gennemføres 
Værtskab
I praksis ligger langt de fleste af disse opstillingsmøder i forlængelse af det offentlige orienteringsmøde, som 
senest skal afholdes den 18. september 2012. Til dette møde er det afgående menighedsråd vært. Det er der-
for naturligt nok, at det afgående menighedsråd, som har skaffet lokaler til mødet og evt. serveret kaffen, også 
opfattes som vært for opstillingsmødet, når dette ligger i forlængelse af orienteringsmødet.

Værtskabet betyder ikke, at det skal være det afgående menighedsråd, der skal styre den del af mødet, som er 
opstillingsmøde, men blot at det afgående menighedsråd skaber rammer og mulighed for, at menigheden her 
kan få tid og rum til at udfylde sin rolle som menighed og opstille en liste til menighedsrådsvalget.
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Valgbestyrelsens opgave
Valgbestyrelsen er den offentlige myndighed, der er valgt af menighedsrådet til at gennemføre alt det formelle 
vedrørende valget, herunder modtage kandidatlister, kontrollere dem og erklære valget aflyst, hvis der kun 
kommer én liste. Valgbestyrelsen har derfor ingen formel rolle ved opstillingsmødet, som ikke er en del af det 
regelregulerede valg. 

Valgbestyrelsen vil komme ud for, at der rettes spørgsmål til den. Valgbestyrelsens medlemmer kan i sa-
gens natur ikke besvare spørgsmål, der er adresseret til menighedsrådet. Det kan være hensigtsmæssigt, at 
valgbestyrelsen påtager sig at besvare spørgsmål af upolitisk art. Valgbestyrelsens medlemmer vil oftest være 
dem, der bedst kan svare på spørgsmål om reglerne om for eksempel valgbarhed, sognebåndsløsning og hele 
regelgrundlaget, hvis der under mødet skulle blive behov for det. En del af valgbestyrelsens opgaver er netop i 
et vist omfang at kunne vejlede om de formelle regler.

Offentlighed
Åbenhed om de demokratiske processer er en integreret del af vores demokrati, og Landsforeningen og mini-
steriet anbefaler derfor, at man ikke udelukker offentligheden fra at overvære opstillingsmødet som tilhørere.

Det er de fremmødte fra menigheden, der ”ejer” mødet
Det er de stemmeberettigede fremmødte, der er beslutningstagerne, og det er dem, der tager stilling til, om de 
vil lade mødet afholde efter den dagsorden og forretningsorden Landsforeningen og ministeriet anbefaler.

I praksis vil nogen af de fremmødte skulle tage initiativ til, at forberede forslag til en kandidatliste. Lands-
foreningen og ministeriet anbefaler at opgaven varetages af det afgående menighedsråd i samråd med den 
dirigent, menighedsrådet vil foreslå forsamlingen at vælge. 

Hvad så hvis forsamlingen ikke beslutter det, som menighedsrådet foreslår?
Det afhænger af situationen. Landsforeningen og ministeriet foreslår, at man vælger en dirigent, og at dirigen-
ten ifølge den foreslåede forretningsorden får kompetence til at opløse mødet, hvis formålet med opstillings-
mødet ikke kan opnås.  Det kan for eksempel være, hvis der er et flertal, der kræver kontrol af stemmeret.
Menighedsrådet er ikke retligt forpligtede til at skabe et rum for dannelsen af en fælles liste, men det er blevet 
naturligt mange steder, at menighedsrådet gør det. 

Hvis forsamlingen vælger en anden dirigent, end den menighedsrådet foreslår, så må denne dirigent lede mø-
det og træffe de beslutninger, forretningsordenen giver dirigenten mulighed for. 

Stemmeret for præsten
Præster har stemmeret i det sogn, hvori de er ansat. 

Hvis der er flere sogne i deres ansættelsespastorat skal de vælge, i hvilket sogn de ønsker at udøve deres valg-
ret. Fristen for præstens valg ligger imidlertid på samme tidspunkt for den seneste afholdelse af det offent-
lige orienteringsmøde. Det er derfor ikke sikkert at præster endnu har markeret valget i SBL-protokollen.  Har 
præsten ikke markeret i SBL-protokollen, hvor præsten ønsker at udøve sin valgret før opstillingsmødet, kan 
præsten ikke udøve sin valgret til opstillingsmødet. Det er præstens ansvar at foretage markeringen af hvor 
valgretten ønskes udøvet.

Hent den anbefalede dagsorden og forretningsorden på Den Digitale Arbejdsplads
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2.2 Hvorfor anbefaler vi en forretningsorden for
opstillingsmødet
Opstillingsmødet er de fremmødtes fælles møde. Der er ikke fastsat regler for, hvordan opstillingsmødet skal 
tilrettelægges. 

Landsforeningen og ministeriet anbefaler, at deltagerne vedtager en forretningsorden for mødet. Dette er for 
at imødegå eventuelle misforståelser både under og efter mødet om hvilke aftaler, der er indgået, og hvem der 
bagefter har ret til at gøre hvad med den liste, der bliver udformet. Herved skaber deltagerne enighed om ram-
merne for det fælles mødes gennemførelse, og man sikrer, at de aftaler, der bør indgås på mødet, faktisk bliver 
indgået. 

Denne anbefaling bygger på Landsforeningens erfaring om, at der er en del forhold, som man først bliver 
opmærksom på, når det er for sent. Det kan for eksempel være, at der er en kandidat, der trækker sit tilsagn 
om opstilling tilbage. Så er stillerne nødt til at gøre noget, og det er så med risiko for at andre, der har deltaget 
i det fælles opstillingsmøde, finder det udemokratisk, at der sker ændringer med den liste, man har aftalt eller 
måske stemt om. Så er det bedre på forhånd at være enige om, hvad stillerne kan gøre med listen i en sådan 
situation.

Forretningsordenens retlige status 
Såfremt forretningsordenen vedtages af forsamlingen, er der tale om en aftale mellem de fremmødte. Da 
der imidlertid ikke er tale om noget formelt møde i valglovens forstand, er der ikke nogen klageinstans, der er 
bemyndiget til at afgøre tvistigheder om den fælles aftales fortolkning og overholdelse. 

2.3 Anbefalet forretningsorden for opstillingsmødet

Forretningsorden for fælles opstillingsmøde den xx/xx 2012 i ”X-købing Sogn”

§ 1.  Formålet med opstillingsmødet er at skabe en god og demokratisk debat om det fremtidige
  menighedsrådsarbejde, samt at opstille en fælles kandidatliste til menighedsrådsvalget 2012. 

§ 2.  Deltagere i opstillingsmødet er ”X-købing Sogns” stemmeberettigede medlemmer af menigheden 
  samt stemmeberettigede præster. Alle deltagere har tale- og stemmeret. 

  Stk. 2 Tilhørere har mulighed for at overvære mødet.

§ 3.  Deltagerne vælger en dirigent, som er bemyndiget til:
  1.  på vegne af forsamlingen at lede mødet i henhold til denne forretningsorden. 
  2.  på vegne af forsamlingen at opløse mødet, såfremt dirigenten vurderer, at formålet med
   mødet ikke kan nås.
  3. på vegne af forsamlingen at ændre på dagsordenen under mødet, herunder rækkefølgen af de
   enkelte punkter, såfremt dette fremmer mødets formål.

§ 4.  Dagsorden for opstillingsmødet:
  1.  Godkendelse af forretningsorden
  2. Valg af dirigent
  3.  Valg af stemmetællere
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   a. Forhandling om fælles kandidatliste (forhandling om grupperingers pladser på listen)
    i. Drøftelse af kandidater
    ii. Præsentation af kandidater
    iii. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidater
    iv. Afstemning om fælles kandidatliste
   b. Personvalg, som et samlet valg(1), eller to separate valg af henholdsvis kandidater til at være 
     medlemmer og stedfortrædere (2)
    i. Opstilling af kandidater
    ii. Præsentation af kandidater
    iii. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidater
    iv. Afstemning
    v. Evt. gentagelse ad 1-4, hvis forsamlingen har valgt separat valg af stedfortrædere.
  5.. Valg af mindst 5 og højst 15 stillere.
  6.  ”Bemyndigelser” til stillerne.
    a. Efterfyldning af kandidatlisten.
    b. Stillingtagen til eventuelle ændringer på kandidatlisten.
    c. Stillingtagen til opstillingsform (sideordnet/prioriteret) i tilfælde af, at der indkommer 
        flere kandidatlister.
    d. Stillingtagen til hvad der skal ske med den fælles kandidatliste, hvis der indleveres 
        flere kandidatlister.
    e. Evt. andre ”bemyndigelser.”
  7.  Eventuelt.  

afstemninger
§ 5.   Ved brug af valgform a: forhandling om en fælles kandidatliste, skal der for vedtagelse af den  
   fælles kandidatliste være flere stemmer for end imod kandidatlisten.

   Stk. 2  
   Ved brug af valgform b: personvalg afgiver hver stemmeberettiget mødedeltager et antal  
   stemmer på op til halvdelen plus én af det antal menighedsrådsmedlemmer, det kommende  
   menighedsråd skal bestå af.

   Stk. 3   
   Ved stemmelighed gennemføres fornyet afstemning blandt de kandidater, der fik det samme 
   antal stemmer. I tilfælde af fortsat stemmelighed gennemføres lodtrækning mellem de kandi 
   dater, der fik det samme antal stemmer.

§ 6.   Denne forretningsorden er vedtaget af ”X-købing Sogns” stemmeberettigede mødedeltagere  
   på mødet den XX/XX 2012 og gælder for mødets afholdelse fra det tidspunkt den er vedtaget,  
   og ind til dirigenten hæver mødet ved dets afslutning eller opløser mødet efter forretningsor 
   denens § 3, 2. pkt.

Underskrevet dirigenten
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2.4 Landsforeningens og ministeriets kommentarer  
til den anbefalede forretningsorden
Ad § 1 formål
Forslaget går på, at der skal lægges vægt på at skabe både en debat om det fremadrettede menighedsrådsar-
bejde og på opstillingen af en fælles kandidatliste. 

Det er kun muligt at gennemføre valget med en fælles kandidatliste og uden at skulle til stemmeurnerne den 
13. november, hvis den fælles liste er den eneste, der bliver indleveret til valgbestyrelsen. Hvis bare mindst én 
kandidat og fem stillere indleverer en liste mere, så skal der afholdes afstemningsvalg. 

En forudsætning for at vedtage denne forretningsorden for mødet er således, at man i sognet har en forvent-
ning om, at man på mødet kan finde frem til en fælles liste. Hvis det står klart, at der under alle omstændig-
heder vil blive indleveret flere lister, er der ingen grund til at vedtage forretningsordenen og gennemføre mødet 
efter den. Så må de fraktioner, der måtte være, indlevere hver deres liste. 

Et opstillingsmøde afholdt efter denne anbefalede forretningsorden giver ingen garanti for aftalevalg. Ingen 
– heller ikke nogle af mødedeltagerne – fralægger sig retten til at indlevere en anden liste. Så selv om man 
gennemfører opstillingen efter alle anbefalingerne, kan man ikke dermed sikre sig et aftalevalg. Der bliver kun 
aftalevalg, hvis alle, både de, der er mødt frem, og de der ikke er mødt frem, er tilfredse med processen og 
resultatet. I hvert fald tilfredse nok, til ikke at gøre brug af sin ret til at indlevere en anden liste. 

Når Landsforeningen og ministeriet således anbefaler en mere styret opstillingsform, er det netop for at skabe 
en åben demokratisk proces og dermed større tillid til den fælles liste, der opstilles. Det er nemmere at ac-
ceptere, at man er blevet stemt langt ned på listen på et opstillingsmøde, hvis det er sket under overholdelse 
af alment anerkendte grundlæggende demokratiske principper.

Ad § 2: Deltagere
Da et af formålene med mødet er at lave en fællesliste og derved opnå aftalevalg, er det relevant at forholde 
sig til, hvem der kan gøre sin indflydelse gældende på mødet. I forretningsordenen foreslås det, at det kun er 
disse stemmeberettigede deltagere, der også har taleret og dermed kan deltage i den politiske debat. 

Skulle der være tilhørere til stede, har disse altså alene ret til at lytte til det, der foregår. Den rent praktiske 
opgave med at holde disse to grupperinger adskilt kan løses på flere måder alt efter de lokale forhold. 

Ad § 3 Dirigent
Landsforeningen og ministeriet anbefaler, at man vælger en dirigent til at lede mødet og giver denne dirigent 
et klart mandat fra forsamlingen i form af en forretningsorden. 

Landsforeningen og ministeriet anbefaler, at man finder denne dirigent uden for kredsen af de, der forventes 
at skulle stille op til valget. Find en borger i byen, som der generelt er tillid til. Det kan være en fra stedets for-
eningsliv, et afgående menighedsrådsmedlem, eller hvem I lokalt kommer i tanke om at bede om at løse denne 
opgave. Det er selvfølgelig forsamlingen, der skal vælge dirigenten, men af praktiske grunde er det bedst, at 
have et forslag fra menighedsrådet til en person, som også kan have forberedt sig lidt på opgaven. Dirigenten 
får i forretningsordenen af forsamlingen mandat til at lede mødet og til at afslutte mødet, også uden at der er 
opnået et resultat i form af en fælles liste. 

Mødeledelsen består i at sikre, at alt går til efter gode demokratiske principper, at give folk mulighed for debat, 
herunder at fordele den tid, der samlet er til rådighed, så hele dagsordenen kan nås. Dirigenten må således 
undervejs træffe de nødvendige beslutninger om forskellige forhold, for eksempel taletid, talerækkefølge og 
hvornår en debat af hensyn til at nå hele dagsordnen må stoppes.

Dirigenten bemyndiges desuden til på vegne af forsamlingen at opløse mødet, såfremt dirigenten vurderer, at 
formålet med mødet ikke kan nås. Formålet med denne bestemmelse er at sikre, at forsamlingen og dirigen-
ten ikke står usikre over for den situation, at der i det konkrete sogn måske slet ikke er basis for et aftalevalg 
ved dette menighedsrådsvalg. Hvis det for eksempel står klart ved mødet, at der vil blive indleveret flere lister, 
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eller hvis der viser sig ikke at være opbakning til en forhandlet fælles liste, så må dirigenten bruge sin ret til at 
opløse og afslutte mødet. 

Det kan også blive relevant for dirigenten på vegne af forsamlingen at ændre på dagsordenen under mødet, 
herunder rækkefølgen af de enkelte punkter, såfremt dette fremmer formålet med mødet. 

For eksempel lægger den foreslåede dagsorden op til, at valg af medlemmer og stedfortrædere foregår samlet, 
således at de, der får flest stemmer, er valgt som medlemmer og de, der får færrest, er valgt til stedfortrædere 
at stå på listen på en plads, der i tilfælde af aftalevalg vil indebære en stedfortræderplads. Hvis der imidlertid er 
ønske om at vælge medlemmer og stedfortrædere ved 2 separate valghandlinger eller at tilrettelægge valget 
på en anden måde end dagsordenen foreslår, så er det muligt at lave om på det. 

Valgmåden kan ændres inden forretningsordenen vedtages, eller hvis det viser sig nødvendigt, undervejs. I så 
fald er, hvor det så er dirigenten, der må vurdere om en ændring er hensigtsmæssig.

Ad § 4 Dagsorden
Kommentarer til dagsorden kan du læse i afsnit 2.6.

Ad § 5 Afstemninger
Hvis forsamlingen vælger valgform a, så er afstemningstemaet ret enkelt. Skriv på stemmesedlen: ”JA” eller 
”NEJ” til forhandlingsresultatet. Der skal være flere, der stemmer ”JA” end ”NEJ” for at resultatet kan anses for 
godkendt. Det vil sige at blanke stemmer ikke påvirker resultatet, og stemmelighed fører til at forhandlingsre-
sultatet anses for forkastet. 

Om optælling af stemmer se kommentarerne i afsnit 2.6.

Personvalg
Hver deltager har et antal stemmer svarende til ½ x (antal valgte medlemmer i rådet) + 1.

Fordelen ved den metode er, at hver mødedeltager får mulighed for at have indflydelse på, hvordan kandidatli-
sten som helhed bør se ud.

Stemmelighed
I tilfælde af stemmelighed anbefaler Landsforeningen og ministeriet at man i første omgang foretager omvalg 
mellem de to eller flere, der er stemmelighed mellem. Et sådant omvalg kan foretages ved, at hver deltager 
stemmer på en af de to eller flere, der fik lige mange stemmer. Skulle stemmeligheden gentage sig, må valget 
afgøres ved lodtrækning.

Ad § 6
Da dirigenten først vælges efter forretningsordenen er vedtaget, bliver det menighedsrådets opgave at finde 
en til at gennemgå forretningsordenen for forsamlingen inden den vedtages. Menighedsrådet kan selvfølgelig 
bede hvem som helst om hjælp til opgaven, også den man vil pege på som dirigent.
Der kan være forslag til eventuelle ændringer fra forsamlingen, og der kan være forberedte forslag fra menig-
hedsrådet, alt efter, hvilke behov der er lokalt. 

EKSEmpEl:
Der skal vælges 12 personer til menighedsrådet. Der er 17 opstillet. Hver mødedeltager har således ½ x 
12 =6 + 1 = 7 stemmer. Hver deltager kan således blandt de 17 opstillede stemme på op til 7 forskellige 
kandidater. Hvis det samme navn skrives flere gange på den samme stemmeseddel tæller det kun som 
én stemme på denne kandidat.

Hvis der skal vælges 13, ser regnestykket således ud ½ x 13 =6,5 (rundes op til 7) + 1 = 8.



 Værd at Vide omkring Valg 2012 - for kandidater og stillere10

Det er forsamlingens møde. Det kan dog være svært på stående fod, som menighedsrådsmedlem eller fore-
slået dirigent at gennemskue om ændringer kan få utilsigtede konsekvenser. Det gælder for eksempel, hvis 
forsamlingen vælger en anden afstemningsform end den foreslåede. 

For at vedtage forretningsordenen, må kræves, at der er flere, der stemmer ”JA” end ”NEJ”. Hvis der er stem-
melighed, eller flere ”NEJ” end ”JA” stemmer, så må konsekvensen være at mødet opløses, og det er derefter 
op til det frie initiativ at indlevere lister til valget efter de almindelige regler for dette. Blanke stemmer påvirker 
ikke resultatet. 

Afstemningen kan finde sted ved håndsoprækning. Den, der leder afstemningen, kan beslutte, at afstemningen 
skal ske skriftligt. Det kan for eksempel være relevant, hvis der er flere ændringsforslag, eller hvis der er nogen i 
forsamlingen, der ønsker hemmelig afstemning.  

2.5 Anbefalet dagsorden for opstillingsmødet

2.6 Landsforeningens og ministeriets kommentarer
til den anbefalede dagsorden
Ad dagsordens pkt. 1: Godkendelse af forretningsorden
Forretningsordenen er mødedeltagernes aftale om, hvordan mødet skal gennemføres, og det er forsamlingens 
mandat til dirigenten.  

dagsorden for opstillingsmødet:

1.  Godkendelse af forretningsorden
2.  Valg af dirigent
3.  Valg af stemmetællere
4.  Beslutning af valgform – vælg enten a eller b
 a. Forhandling om fælles kandidatliste (forhandling om grupperingers pladser på listen)

  i. Drøftelse af kandidater
  ii. Præsentation af kandidater
  iii. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidater
  iv. Afstemning om fælles kandidatliste

 b.  Personvalg, som et samlet valg(1), eller to separate valg af henholdsvis kandidater til at være  
  medlemmer og stedfortrædere (2)
  i. Opstilling af kandidater
  ii. Præsentation af kandidater
  iii. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidater
  iv. Afstemning
  v. Evt. gentagelse ad 1-4, hvis forsamlingen har valgt separat valg af stedfortrædere.
5. Valg af mindst 5 og højst 15 stillere.
6.  ”Bemyndigelser” til stillerne.
 a. Efterfyldning af kandidatlisten.
 b. Stillingtagen til eventuelle ændringer på kandidatlisten.
 c. Stillingtagen til opstillingsform (sideordnet/prioriteret) i tilfælde af, at der indkommer flere 
     kandidatlister.
 d. Stillingtagen til hvad der skal ske med fælles kandidatlisten, hvis der indleveres flere kandidatlister.
 e. Evt. andre ”bemyndigelser”
7.  Eventuelt.  
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Forretningsordenen kan i princippet formuleres på stedet og indeholde hvad som helst, når bare mødedelta-
gerne beslutter, hvad de vil bruge mødet til. 

Landsforeningen og ministeriet har lavet et forslag til forretningsorden, som vil kunne bruges de fleste steder 
og som søger at løse en række potentielle problemer på forhånd. 

Menighedsrådets repræsentant bør gennemgå forretningsordenen og forklare forsamlingen, hvad det er, der 
nu ønskes vedtaget. Der er hjælp at hente til denne opgave i Landsforeningens og ministeriets kommentarer til 
forretningsordenen. 

Ad dagsordens pkt. 2: Valg af dirigent
Landsforeningen og ministeriet anbefaler, at man vælger en dirigent til at lede mødet, og at forsamlingen giver 
denne dirigent et klart mandat i form af en forretningsorden. (Se afsnit 2.3)

Da dirigenten endnu ikke er valgt, når dette pkt. skal behandles, er det en repræsentant for menighedsrådet 
evt. formanden, der, som vært for mødet, naturligt kan forestå valget af dirigenten. Repræsentanten fra me-
nighedsrådet kan præsentere den kandidat, som menighedsrådet foreslår som dirigent, og spørge forsamlin-
gen, om der er andre forslag, eller om forsamlingen kan godkende den dirigent menighedsrådet foreslår. Hvis 
der ikke foreslås andre kandidater, og forsamlingen klapper af menighedsrådets repræsentant, er det normalt 
tilstrækkeligt for at anse kandidaten for valgt. 

Hvis der kommer en eller flere kandidater til dirigentposten ud over menighedsrådets kandidat, sker valget af 
dirigent ved afstemning. Den, der får det største antal stemmer, anses for valgt. Ved stemmelighed anbefaler
Landsforeningen og ministeriet, at valget gentages. Skulle der opstå stemmelighed igen, foretages en lod-
trækning.

Afstemningen kan finde sted ved håndsoprækning. Menighedsrådet kan også beslutte, at afstemningen skal 
ske skriftligt. Det er en god ide at have tænkt mulighederne igennem på forhånd. 

Ad dagsordens pkt. 3: Valg af stemmetællere
Landsforeningen og ministeriet anbefaler, at der gennemføres skriftlig afstemning, når det kommer til valget af 
medlemmer til menighedsrådet. 

Det gælder også, selv om man forhandler sig til en fælles liste blandt et antal grupperinger, og uanset om der 
er enighed på mødet. 

Dette har til formål at sikre, at deltagerne i mødet, også de der måske ikke har ytret sig, får mulighed for
anonymt at tilkendegive sin støtte eller eventuelt mangel herpå. 

Derfor anbefaler Landsforeningen og ministeriet, at der vælges et antal stemmetællere, det vil sige mindst 2. 

Det er dirigenten, der har ansvaret for, at mødet gennemføres på ordentlig demokratisk vis. Så det er dirigen-
ten, der beslutter, om der skal vælges flere end 2 stemmetællere. Der er ingen begrænsninger på hvem, der 
kan vælges som stemmetæller. 

Ad dagsordens pkt. 4: Beslutning om valgform
Der vil være et utal af varianter af hvordan et opstillingsmøde kan blive enige om en fælles kandidatliste på. I et 
forsøg på at skabe rum for lokale forskelle foreslår Landsforeningen og ministeriet et valg mellem to valgfor-
mer, som begge giver plads til en demokratisk proces. Det anbefales, at deltagerne vælger en af de foreslåede 
valgformer:

Valgform: Forhandling om fælles liste
Mange steder vælges en fælles liste efter forhandling. Hvordan det konkret gribes an er forskelligt. Landsfor-
eningen og ministeriet har ingen interesse i at lave om på gode lokale kutymer for disse forhandlinger. Hvis de 
punkter, der står anført under a) i dagsordenen, ikke dækker den form, man ønsker, så kan en anden form eller 
rækkefølge vedtages. Sørg blot for, at der under dette punkt bliver lagt op til den debat om sognets fremtid, da 
debatten udgør en hjørnesten i vores demokrati.
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Det er dirigentens opgave at sikre, at der skabes mulighed for, at alle interesserede, der er mødt op uden på 
forhånd at have tilsluttet sig en gruppering, også får mulighed for at deltage i drøftelserne og bringe sig selv 
eller andre i spil til en plads i menighedsrådet. 

Når der foreligger et resultat af drøftelserne, anbefaler Landsforeningen og ministeriet, at resultatet præsen-
teres på f.eks. en tavle, så det er tydeligt for enhver:
 1.  Hvem, der foreslås valgt til menighedsrådet, fra hvilken gruppering og i hvilken rækkefølge.
 2.  Hvem, blandt alle de foreslåede kandidater, der foreslås som det først valgte medlem.

Landsforeningen og ministeriet anbefaler, at dirigenten til slut sætter den fælles liste til skriftlig afstemning i 
forsamlingen efter at kandidaterne på listen har haft mulighed for at præsentere sig. Derved får forsamlingen 
mulighed for at forkaste resultatet, såfremt et flertal mener, at forhandlingerne ikke er foregået på en ordentlig 
måde og/eller ikke har ført til et rimeligt resultat. 

Afstemningstemaet er enkelt. Skriv på stemmesedlen: ”JA” eller ”NEJ” til forhandlingsresultatet. Der skal være 
flere, der stemmer ”JA” end ”NEJ” for at resultatet kan anses for godkendt. Det vil sige, at blanke stemmer ikke 
påvirker resultatet, og stemmelighed fører til, at forhandlingsresultatet anses for forkastet. 

Hvis forsamlingen forkaster resultatet, er dirigenten i en situation, hvor han/hun må overveje, om en forhand-
lingsrunde mere vil føre til et bedre resultat. Men dirigenten kan også bruge sin ret til at opløse mødet, hvis 
dirigenten vurderer, at formålet med mødet ikke kan nås. Det er ikke muligt at gennemtvinge et aftalevalg. 
Dirigenten må i stedet lægge op til, at de grupperinger, der har forhandlet, indleverer deres egne kandidatlister, 
og lader hele menigheden komme til stemmeurnerne.

Valgform: Personvalg
I de tilfælde hvor grupperinger ikke spiller nogen rolle, er et personvalg det mest relevante. 

Et personvalg gennemføres på to måder: 
Den ene mulighed er at vælge både medlemmer til menighedsrådet og stedfortrædere ved ét samlet valg, så 
de der ikke bliver valgt som medlemmer automatisk får pladserne som stedfortrædere.

Den anden mulighed er at behandle valg af medlemmer og valg af stedfortrædere som to separate valg. Det 
kan være en fordel, hvis der for eksempel er nogen, der kun ønsker at stille op til den ene af posterne, eksem-
pelvis kun til en plads som medlem af rådet eller kun som stedfortræder. 

Denne opdeling til to valg forudsætter, at der bliver aftalevalg, og det kan i praksis ingen vide på dette tids-
punkt. Så hvis der bliver et afstemningsvalg, og den liste, der her stilles op, deltager uændret i dette afstem-
ningsvalg, så er alle på listen – også stedfortræderne – kandidater til alle posterne. Dirigenten bør derfor gøre 
forsamlingen opmærksom på, at opdelingen af valget, kun har den virkning, hvis der bliver aftalevalg. Længere 
nede på dagsordenen pkt. 6. d., bliver der mulighed for at drøfte, hvordan man vil håndtere det tilfælde, at der 
bliver afstemningsvalg.

Når valgformen personvalg vælges af forsamlingen, skal deltagerne altså tage stilling til, om de ønsker et sam-
let valg eller en opdeling af valg af kandidater til valg af medlemmer af menighedsrådsvalget, herunder også 
stedfortrædere.

Ved valgformen personvalg starter man med at opstille interesserede. Derefter gives de opstillede lejlighed til 
at præsentere sig. Mødedeltagerne gives mulighed for at stille spørgsmål til kandidaterne, og forsamlingen 
gives mulighed for at debattere sognets fremtid. 

Afstemning om listens sammensætning
Sørg for at skabe overblik over, hvem der er stillet op, evt. på en tavle. Til slut stemmes om listens sammen-
sætning.
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til personvalget anbefaler landsforeningen og ministeriet følgende afstemningsmetode:
Hver deltager har et antal stemmer svarende til ½ x (antal valgte medlemmer i rådet) + 1.

Fordelen ved den metode er, at hver mødedeltager får mulighed for at have indflydelse på, hvordan kandidatli-
sten som helhed bør se ud.

Optælling af stemmer
De valgte stemmetællere optæller antallet af stemmer på de enkelte kandidater, eller antallet af ”JA” og ”NEJ” 
stemmer. Stemmetællerne bør påse, at stemmerne er gyldige. Er de afgivet på det papir, der er udleveret? Er 
der tvivl om, hvilke(n) kandidat(er) der stemmes på? Eller om der stemmes ”JA” eller ”NEJ”? 

Hvis der er tvivl om en stemmes gyldighed, eller hvis stemmetællerne ikke er enige om resultatet, afgøres 
spørgsmålet af dirigenten. 

Den kandidat, der har fået det højeste antal stemmer, er først valgt.  Dernæst kommer den, der har opnået 
næstflest antal stemmer og så fremdeles i den rækkefølge, antallet af stemmer berettiger til. 

Ved valget af kandidater, stopper man ved det antal medlemmer, der skal vælges ind i rådet. Hvis der skal 
vælges 6 medlemmer til menighedsrådet, tilfalder pladserne på listen derfor de 6, der har fået flest stemmer, 
mens resten bliver stedfortrædere eller bortfalder. 

Hvis forsamlingen har valgt at vælge medlemmer og stedfortrædere hver for sig, gennemføres endnu en runde 
med opstilling af stedfortrædere, og eventuelt også præsentation og debat, hvis der er nye navne på listen.

Stemmelighed
I tilfælde af stemmelighed anbefaler Landsforeningen og ministeriet, at man i første omgang foretager omvalg. 
Et sådant omvalg kan foretages ved, at hver deltager stemmer på den af de to eller flere, der fik lige mange 
stemmer. Skulle stemmeligheden gentage sig, må rækkefølge afgøres ved lodtrækning.

Ad dagsordens pkt. 5: Valg af mindst 5 og højst 15 stillere.
Selv om man har debatteret, stemt og enedes om en fælles kandidatliste, er valget ikke afsluttet her. 

Kandidatlisten skal indleveres til valgbestyrelsen, som har pligt til at kontrollere, at den opfylder valglovens og 
valgcirkulærets krav til en kandidatliste, der skal deltage i et menighedsrådsvalg. 

Et af kravene er, at kandidatlisten skal have mellem 5 og 15 stillere. I forhold til kandidatlistens gyldighed som 
liste til menighedsrådsvalget er det ikke afgørende, hvornår forsamlingen finder det nødvendige antal stillere, 
blot de er påført inden kandidatlisten afleveres.

Kandidatlisten skal indleveres i perioden den 25. september kl. 19.00 til den 2. oktober kl. 19.00, og der kan 
findes stillere helt frem til indleveringstidspunktet. Det anbefales dog at få dette på plads med det samme, ikke 
mindst af hensyn til det efterfølgende punkt med bemyndigelserne. 

Hvis der er forhandlet en fælles liste blandt flere grupperinger, kan det være hensigtsmæssigt at søge at få 
stillerne til listen sammensat, så alle listens grupperinger er repræsenteret blandt stillerne. 

EKSEmpEl:
Der skal vælges 12 personer til menighedsrådet. Der er 17 opstillet. Hver mødedeltager har således ½ x 
12 = 6 + 1 = 7 stemmer. Hver deltager kan således blandt de 17 opstillede stemme på op til 7 forskellige 
kandidater. Hvis det samme navn skrives flere gange på den samme stemmeseddel, tæller det kun som 
én stemme på denne kandidat.

Hvis der skal vælges 13, ser regnestykket således ud ½ x 13 =6,5 (rundes op til 7) + 1 = 8.
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Ad dagsordens pkt. 6: ”Bemyndigelser” til stillerne
Som nævnt er det er stillerne der ”ejer” listen. Stillerne kan råde over den og f.eks. efterfylde listen med flere 
kandidater, fjerne kandidater, indlevere listen og tilbagekalde den igen. 

Selv om der efter loven består sådan et ”ejerforhold” til listen, så må der samtidig også siges at bestå en form 
for ”aftaleforhold” mellem deltagerne på opstillingsmødet, stillere og kandidater. Der er ikke tale om et aftale-
forhold, som kan prøves ved domstolene, og heller ikke biskoppen eller stiftsøvrigheden kan påse, om ”aftalen” 
overholdes. Man kan kalde det en politisk aftale eller moralsk aftale, ikke en juridisk bindende aftale.

Denne moralske aftale består i, hvad forsamlingen, som nu har været med til at vælge den fælles liste, gerne 
vil have, at der skal ske med deres fælles kandidatliste, som forsamlingen nu overlader til et antal stillere at 
forvalte.

Ad a: Efterfyldning af kandidatlisten (tilføjelser)
Det er selvfølgelig at foretrække, at kandidatlisten er helt på plads på opstillingsmødet, og at der er taget stil-
ling til stedfortrædere. 

Det kan imidlertid forekomme, at der ikke er fyldt op med et tilstrækkeligt antal kandidater, stedfortrædere el-
ler stillere. Ifølge valgreglerne kan der sættes flere på listen, helt frem til den skal indleveres. 

Spørgsmålet kan i nogle tilfælde være, hvad stillerne synes, der er i orden at gøre ud fra den moralske aftale, de 
har med forsamlingen. Det kan være svært for stillerne at afgøre, hvis der ikke har været talt om det på mødet. 
Den moralske aftale bør være kendt og præcis i stedet for underforstået og upræcis. Hvis forsamlingen mener, 
at der er behov for efterfyldning af listen eller er åben over for at flere kandidater sættes på kandidatlisten, 
anbefaler Landsforeningen og ministeriet, at man klart aftaler dette med stillerne.
 
Man kan for eksempel forestille sig følgende aftaler:
- Spørg Peter Hansen og Ulla Jakobsen, om de vil stå nederst på listen, og sæt dem på, hvis de siger ja.
-  Hvis I kan finde nogen, der vil stå nederst på listen, så sæt dem på. 
-  Hvis I kan finde nogen, der vil stå nederst på listen, så sæt dem på, bare ikke Hans Kristensen. 
-  Hvis I kan finde nogen, der vil stå et eller andet sted nederst på listen, så send en mail rundt til alle 
 kandidater og stillere. Hvis alle siger ja, så sæt dem på. 
-  Vi holder et møde igen 2 dage før indlevering af kandidatlisten, hvor vi tager de sidste beslutninger.
 (Definér hvem vi er, kandidater og stillere eller alle, der har været med på mødet?)
-  Der må ikke tilføjes nogen til listen, vi er færdige her på mødet.
-  Der må ikke tilføjes nogen kandidater til listen, men der er brug for to stillere mere. 
 Find dem og skriv dem på.

Det er dirigentens opgave at sikre sig, at aftalen er klar og godkendt af forsamlingen. Metoden hertil må 
dirigenten beslutte. I mange tilfælde vil det ikke være nødvendigt, at sætte disse aftaler til skriftlig afstemning. 
Men hvis dirigenten skønner det nødvendigt, er det en mulighed. 

Ad b: Stillingtagen til andre eventuelle ændringer på kandidatlisten
Hvad skal stillerne gøre, hvis en kandidat ønsker at trække sit samtykke tilbage og blive slettet af listen?  
Eller hvis to kandidater ønsker at bytte plads på listen? 

Ligesom under punktet med efterfyldning, så afhænger det helt af de lokale forhold, hvad der kan komme på 
tale. 

For eksempel hvis der er nogle af kandidaterne, der har nogle forudsætninger for at lade sig opstille som kan-
didat, og kun vil lade sig opstille, hvis en anden bestemt person også opstiller. Eller omvendt, hvis en kandidat 
kun vil opstille, hvis en anden bestemt person ikke opstiller. 

Læs mere om kravene til kandidatlisten i afsnittet om udfyldning af kandidatlisten.



   15

Generelt vil der være en vis rimelighed i at aftale, at stillerne i hvert tilfælde underretter alle kandidaterne om 
eventuelle ændringer af listen, inden den bliver indleveret. Om der skal andre aftaler til, må være op til forsam-
lingen, kandidaterne og stillerne at vurdere ud fra de konkrete omstændigheder. 

Landsforeningen og ministeriet anbefaler, at forsamlingen tager stilling til spørgsmålet om, hvad der skal ske, 
hvis der kommer ændringsønsker. Det anbefales, at forsamlingen gør eventuelle forudsætninger og aftaler 
klare, så stillerne får mulighed for at vide hvilke ønsker, der er til den måde, de efterfølgende forvalter kandidat-
listen på.

Ad c: Stillingtagen til det formelle vedr. kandidatlisten
Der er en række formelle krav til kandidatlisten. Det er formelt stillerne, der træffer de beslutninger, så det kan 
være relevant at få en aftale med stillerne om dette. De formelle krav, som stillerne skal tage stilling til, er:

-  om listen skal være sideordnet eller prioriteret
- evt. listebetegnelse i tilfælde af, at der bliver afstemningsvalg
- hvem valgbestyrelsen kan rette henvendelse til vedrørende listen. Det er relevant hvis der skal udbedres   
 mangler ved listen

Ad d: Stillingtagen til, hvad der skal ske med den fælles kandidatliste, hvis der indkommer andre lister
Hvis der indleveres en eller flere kandidatlister, ud over den fælles kandidatliste, der er opstillet på mødet, har 
stillerne mulighed for at trække listen tilbage. Dette afhænger dog af, om der er tid nok til at indlevere en eller 
flere nye lister. 

Det, at der bliver afstemningsvalg, skaber jo en helt ny situation, som i nogle tilfælde vil ændre på forudsæt-
ningerne for den fælles kandidatliste, der er opstillet på mødet. Det gælder for eksempel, hvis der er aftalt en 
mandatfordeling efter forhandling mellem flere grupperinger. Hvis der skal være afstemning i sognet, kan disse 
grupperinger måske ønske at stille op på hver sin liste. 

I det tilfælde må aftalen med stillerne være, at de trækker listen tilbage og giver de enkelte grupperinger 
besked på, at de skal indlevere deres egen liste med egne stillere og kandidater, hvis det tidsmæssigt over-
hovedet er muligt. 

Det er også muligt at udfylde to sæt kandidatlister, så man har en samlet fælles kandidatliste og et antal kan-
didatlister fordelt på grupperinger. Hvis stillerne så venter med at indlevere kandidatlisten til lige før indleve-
ringsfristens udløb, kan stillerne få oplyst, om der er indleveret andre kandidatlister og derefter indlevere den 
eller de relevante lister, afhængig af situationen. 

Hvis kandidatlisten ikke har nogen grupperinger, og forsamlingen derfor ikke ønsker en opsplitning i tilfælde af, 
at der bliver afstemningsvalg, så skal stillerne ikke gøre noget. Kandidatlisten deltager så i afstemningen i den 
form den blev indleveret.
Igen er opfordringen blot, at forsamlingen tager stilling, så man giver stillerne mulighed for at følge forsamlin-
gens ønsker.

2.7 Opstillingsmødets afslutning
Kandidater og stillere skal være opmærksomme på, at et opstillingsmøde, der resulterer i en kandidatliste og 
hvor der dermed fra de forsamlede lægges op til et aftalevalg ikke er en garanti for aftalevalg. Indkommer der 
en anden kandidatliste rettidigt, og som er gyldig, bliver der afstemningsvalg i sognet.
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3 Valgbarhed

Kandidater skal opfylde en række betingelser for at være valgbare til menighedrådet. Man skal som kandidat:
 ∆  være medlem af folkekirken
 ∆  være fyldt 18 år på valgdagen
 ∆  bo i sognet eller
  1. have løst sognebånd til en af sognets præster og have valgt at udøve de parlamentariske 
   rettig heder i dette sogn eller
  2.  ved flytning inden for pastoratet have meddelt en af pastoratets fastansatte præster, at man har  
   valgt fortsat at udøve de parlamentariske rettigheder i det tidligere bopælssogn
 ∆ have dansk indfødsret eller have haft fast bopæl i Danmark uafbrudt et år forud for valgdagen 
 ∆ ikke være under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne 
 ∆  ikke være medlem af en valgmenighed
 ∆  ikke samtidig være stiller for listen eller kandidat på en anden liste (man må godt samtidig være stiller 
  for en anden liste)
 ∆  ikke være ansat som kirkefunktionær med tjenestested i sognet med et ansættelsesforhold med 
  en varighed på en måned eller mere og en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid der overstiger 8 timer. 
 ∆  ikke være ansat som præst

Kravene for valgbarhed skal være opfyldt senest den 16. oktober 2012 kl. 19.00. Dog skal alderskravet og kravet 
om fast bopæl i Danmark først være opfyldt på selve valgdagen.

Straffede personer kan godt opstilles som kandidater. Når valgbestyrelsen senere skal godkende listen, kan 
den ikke påpege dette som en mangel ved listen eller slette vedkommende af listen. Det er det nyvalgte menig-
hedsråd, der på sit konstituerende møde afgør, om en kandidat har mistet sin valg barhed på grund af straf.

En person, der aktivt, offentligt og vedholdende har udbredt synspunkter, der er i modstrid med folkekirkens 
lære, kan også opstilles. Stiftsøvrigheden afgør om kandidaten er valgbar, men spørgsmålet kan først rejses 
efter valget. 

Sognebåndsløseres mulighed for at stille op til menighedsrådsvalget, hvis præsten, der er løst sogne bånd 
til, har orlov
Sognebåndet opretholdes, når den præst, man har løst sognebånd til, er på orlov. Sognebåndsløseren har der-
for mulighed for at stille op til valget. Det er også muligt at løse sognebånd til den orlovshavende præst under 
dennes orlov. Man kan dog ikke løse sognebånd til den præst, der er konstitueret i stillingen. 

Præsters mulighed for at stille op i eget bopælssogn, hvis de vikarierer i folkekirken
Præster ansat i folkekirken er ikke valgbare uanset ansættelsens længde eller form.

3.1 Særligt om sognebåndsløseres
og indenpastoratsflytteres valgbarhed
Som folkekirkemedlem har man forskellige rettigheder ved menighedsrådsvalget. Man har ret til at stemme 
og til at stille op som kandidat til menighedsrådet. De rettigheder kaldes for parlamentariske rettigheder, og 
udgangspunktet for dem er, at de udøves i bopælssognet. Man har imidlertid ret til at løse sognebånd og slutte 
sig til præsten for en anden menighed, end den man hører til, hvis præsten dér vil modtage en som sogne-
båndsløser. Sognebåndsløsningen stiftes som et personligt forhold mellem præsten og sognebåndsløseren og 
er begrundet i et ønske om en særlig teologisk forkyndelse.

I forbindelse med sognebåndsløsningen skal sognebåndsløseren vælge, om han/hun vil udøve valgret i den 
menighedsrådskreds, hvor sognebåndsløseren bor, eller i den menigheds rådskreds, hvor sognebåndsløser-
præsten er ansat.
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Muligheden for at løse sognebånd er også blevet brugt til at bevare tilknytningen til en menighedsrådskreds, 
selv om et medlem er flyttet ud af menigheds rådskredsen. Derimod kan sognebåndsløsning ikke benyttes til at 
bevare tilknytning til en menighedsrådskreds, hvis man flytter fra en menighedsrådskreds til en anden inden 
for pa storatet. I det tilfælde er præsten den samme i begge kredse. 

Sådan løser man sognebånd
Hvis man ønsker at løse sognebånd, skal man henvende sig til den præst, man ønsker at løse sognebånd til. 
Der er ingen formkrav til henvendelsen, men man skal oplyse navn, personnummer og adresse. Landsforenin-
gen har udarbejdet en blanket, som man kan vælge at bruge. Man skal samtidig med, at sognebåndet stiftes, 
tage stilling til, hvor man ønsker at udøve de parlamentariske rettigheder.

Flytning inden for pastoratet
Flytter man inden for pastoratet, kan man fastholde sin valgret, i den menighedsrådskreds man flytter fra. 

I disse tilfælde skal præsten underrettes om, at man ønsker at bevare sin valgret i fraflytningssognet. Dette 
skal ske skriftligt og senest 4 uger efter, at man har meldt flytningen til kommunens folkeregister. Der er ingen 
formkrav, men man kan bruge den blanket, som Landsforeningen har udarbejdet, for at sikre sig, at man får 
givet de nødvendige oplysninger. Man mister muligheden for at bevare sine parlamentariske rettig heder i det 
tidligere bopælssogn, hvis man ikke overholder fristen på de 4 uger.

Frister for sognebåndsløsere og indenspastoratsflyttere, som er stillere eller kandidater 
Hvis man skal stille op på en liste eller være stiller til valget i 2012, skal den skriftlige anmodning om sogne-
båndsløsning og flytningen af de parlamentariske rettigheder samt den skriftlige underret ning om brug af 
indenpastoratsflytterrettigheder være præsten i hænde, så præsten kan nå at registrere forholdet i den elek-
troniske sognebåndsløserprotokol (SBL-protokollen) senest den 16. oktober 2012 kl. 19.00.

3.2 Særligt om kirkefunktionærers valgbarhed
Kirkefunktionærer, hvis ansættelsesforhold har en varighed på en måned eller mere og hvis gennemsnitlige 
ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer, er ikke valgbare i den menighedsrådskreds, hvor de har tjeneste-
sted. Det vil sige, at man fortsat er valgbar, hvis ens ansættelsesforhold enten er på 8 timer eller derunder i 
gennemsnit om ugen - uanset varighed, eller hvis ansættelsesforholdet har en varighed på under 1 måned 
- uanset timetal. Kirkefunktionærer vil herudover kunne indvælges i menighedsrådet, hvis det er en anden 
menighedsrådskreds end tjenestestedet.

Hvis en kirkefunktionær bliver valgt ind i menighedsrådet, er denne – ligesom de øvrige menighedsrådsmed-
lemmer – underlagt de almindelige habilitetsregler. Det betyder, at menighedsrådet i hvert enkelt tilfælde må 
foretage en konkret vurdering af, om kirkefunktionæren har en personlig eller økonomisk interesse i sagen, 
som kan påvirke sagens udfald.

Hent blanketten til sognebåndsløsning på den på Den Digitale Arbejdsplads

Hent blanketten om indenpastoratsflytning på den på Den Digitale Arbejdsplads
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Ansættelsesforholdets betydning for kirkefunktionærers valgbarhed 
Hvis man kommer op over den fastsatte grænse for det antal timer, man må arbejde ugentligt, eller ansættelsen 
overstiger grænsen for den fastsatte varighed, mister man sin valgbarhed. Det kan ske, fordi man for eksempel:
1. normalt bliver ansat som vikar til at afløse graveren i 3 ugers ferie på fuld tid, men nu lader sig ansætte i et 
 vikariat på grund af sygdom på fuld tid i over en måned, eller
2.  er ansat som kirkesanger 6 timer om ugen i gennemsnit, men behovet for kirkesanger vokser, og man tager
 imod ansættelse 9 timer om ugen i gennemsnit, eller
3.  er ansat fast til at ringe på kirketjenerens fridag og ferier, men først det år, hvor kirketje neren holder 
 4 ugers sommerferie samlet, kommer man op på et faktisk timetal på over 8 timer om ugen i gennemsnit  
 på 4 uger, fordi man også skal ringe til gudstjenester og kir kelige handlinger i perioden,

Mister et medlem sin valgbarhed i lø bet af funktionsperioden, skal medlemmet udtræde af rådet og kan først 
stille op til næste menighedsrådsvalg. Der meddeles ikke dispensation fra opfyldelse af valgbarhedsbetingelserne.

Hvis man bor i et andet sogn end der, hvor man har tjenestested, så er man valgbar i bopælskredsen, medmin-
dre man via sognebåndsløsning eller indenpastoratsflytning har flyttet sin valgbarhed til det sogn, hvor man 
har tjeneste sted.

Kirkefunktionærers valgret
Kirkefunktionærer, der ikke er valgbare, har ikke mistet sin valgret, dvs. retten til at være stiller og til at stem-
me. En kirkefunktionær kan derfor godt være stiller, idet man for at være stiller ikke behøver at være valgbar i 
sognet. Det kræver kun, at man er vælger i sognet.

Frivilligt arbejde (herunder virksomhedspraktik) og valgbarhed
Hvis man udfører ulønnet arbejde for kirken, har dette ikke indflydelse på valgbarheden. Hvis man f.eks. er 
under uddannelse, vil det være muligt at komme i virksomhedspraktik i kirken uden, at man derved mister sin 
valgbarhed. Det skyldes, at man ikke bliver ansat i en lønnet stilling
.

4 Kandidater
Ministeriet for Ligestilling og Kirke har udarbejdet en obligatorisk blanket (formular), som skal anvendes til 
anmeldelse af kandidatlisten.

Det skal være mindst 5 stillere og én kandidat, for at kandidatlisten kan godkendes. Det er altså ikke et krav, at 
listen indeholder lige så mange kandidater, som der er pladser i menig hedsrådet. Man skal dog være opmærk-
som på, at hvis der er få kandidater på listen, kan man risikere, at listen ikke får nogen stedfortrædere.

Hent kandidatlisten på Den Digitale Arbejdsplads

EKSEmpEl:
Menighedsrådet består af to præster og 12 valgte medlemmer. I det tilfælde må en liste højst indeholde 
(2 *12 =) 24 kandidater.

EKSEmpEl:
Der indleveres en liste med 3 kandidater, og listen får så mange stemmer, at den har ret til 4 pladser
i menighedsrådet. Den situation betyder for det første, at listen ikke kan besætte alle 4 pladser,
hvorfor den 4. plads går til en anden liste. Det betyder for det andet, at listen ikke har en eneste stedfor-
træder. Konsekvensen er, at listen ikke kan sende en stedfortræder til de møder, hvor den har ret til at få 
stedfortræderen indkaldt, hvis det valgte rådsmedlem har forfald.
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Der må højst være 15 stillere og dobbelt så mange kandidater som det antal personer, der skal vælges til rådet. 

Antallet af kandidater, der må opstilles, er forøget siden valget i 2008, for at listen kan have flere stedfortræ-
dere at gøre brug af i løbet af funktionsperioden.

Man skal være opmærksom på, at der kan opstå praktiske problemer, hvis en liste har mange stillere. Eksem-
pelvis kan det være problematisk, at mange skal involveres, hvis der skal ske ændringer i listen.

Der kan også opstå problemer, hvis der ikke er flere kandidater på listen end det antal, der skal vælges. Det 
gælder især i den situation, hvor man regner med at indlevere en særlig stedfortræderliste senere. Det kan 
man kun, hvis der bliver aftalevalg, og det kan man ikke vide på det tidspunkt, hvor listen sættes sammen. Hvis 
man således ikke får eks tra navne på listen, løber man altså en risiko for at stå uden stedfortrædere eller uden 
nok stedfortrædere, hvis der bliver afstemningsvalg.

Det er ikke muligt at være stiller for den liste, som man stiller op for som kandidat til menighedsrådet. En 
kandidat kan heller ikke samtidig være kandidat for en anden liste. Men en kandidat kan godt være stiller for en 
anden liste. 

4.1 Stedfortrædere
Stedfortræderpladserne går til de kandidater, der ikke opnår valg. Hvis man ikke står opført som kandidat på 
listen, kan man ikke blive stedfortræder i et afstemningsvalg.

Det er ikke muligt kun at stille op som stedfortræder, hvis der bliver afstemningsvalg. I tilfælde af aftalevalg er 
det muligt uden at have været kandidat på kandidatlisten, efterføl gende at blive stedfortræder via den særlige 
stedfortræderliste.

Den overvejelse, man således skal gøre sig er, om man:
 1.  vil forsøge at komme til at stå nederst på en liste, der er prioriteret. Så er der ikke så stor chance for, 
  at man kommer ind, men det kan ikke udelukkes, at man opnår mange per sonlige stemmer, og at der 
  ikke er så mange listestemmer, og at man derfor opnår valg.
 2.  ikke vil stå på listen og dermed kun have mulighed for at blive stedfortræder, hvis der kun kommer én 
  liste ind. Så kan den særlige stedfortræderliste anvendes hertil. Man skal blot vide, at man ikke kan blive 
  stedfortræder, hvis der bliver afstemningsvalg.

EKSEmpEl:
Til et råd skal vælges 7 medlemmer. På et opstillingsmøde stilles 7 op og man enes om 3 stedfor-
trædere. De tre stedfortrædere skrives ikke på listen, for de vil ikke vælges, hvis der nu mod for ventning 
skulle blive afstemningsvalg i kredsen.

I tilfælde af aftalevalg indleverer stillerne en særlig stedfortræderliste inden den 6. november 2012. 

Hvis der imidlertid bliver afstemningsvalg, kan der ikke tilføjes stedfortrædere senere. Bliver ek sempelvis 
6 valgt ind fra liste A, som stillede op med 7 kandidater, og 1 fra liste B, som stillede op med 3 kandida-
ter, så vil de 6 valgte have 1 stedfortræder og den ene valgte på liste B vil have 2 stedfortrædere. Der kan 
ikke suppleres op med stedfortrædere fra liste B, hvis eksempelvis 2 ud af de 6 fra liste A træder ud af 
menighedsrådet før udløbet af den 4-årige valgperiode. 

Endnu mere tydeligt bliver problemet, hvis liste A får alle sine 7 kandidater valgt, så bliver resultatet som 
det af talevalg man havde regnet med – lige bortset fra, at man står uden stedfortrædere og uden mulig-
hed for at indlevere en særlig stedfortræderliste.



 Værd at Vide omkring Valg 2012 - for kandidater og stillere20

 
4.2 Kandidaters skriftlige samtykke
Det fremgår af valgcirkulæret, at ”Ingen kandidat må anføres på en kandidatliste uden vedkom mendes sam-
tykke, der skal foreligge skriftligt for valgbestyrelsen”. Det betyder, at en kandidatliste har en mangel, hvis blot 
en af kandidaterne ikke ved underskrift har givet sit samtykke til at være kandidat på listen. Samtykket skal 
helst foreligge som underskrift på selve den obligatoriske blanket.

Opstilling af personer, der ikke er til stede på opstillingsmødet
Det er muligt at opstille en person, der ikke er til stede på opstillingsmødet. Inden kandidatlisten afleveres, 
skal alle stillere og kandidater have givet deres samtykke til at være henholdsvis stiller og kandidat i form af en 
underskrift, men det er ikke nødven digt at have det skriftlige samtykke på opstillingsmødet.

Opstilling af personer, der ikke er til stede på opstillingsmødet pga. ferie, der tillige overlapper med perio-
den af ugen for indleveringen af kandidatlister
Det er også muligt at opstille en person, der er på ferie, og først kommer hjem, når fristen for indlevering af 
kandidatlister er udløbet, men man skal i så fald sørge for at skrive vedkommende på listen. For så vidt angår 
det skriftlige samtykke er den mest hensigtsmæssige løsning at få kontakt med personen, inden fristen for 
ind levering af kandidatlister udløber og få ham/hende til at sende en skriftlig samtykkeerklæ ring fra sit ferie-
sted. Der stilles ikke krav til erklæringens udformning. Det anbefales, at kandidaten ved hjemkomst påfører sin 
underskrift direkte på den obligatoriske kandidatli steblanket. 

Den næstbedste løsning er at skrive personen på listen trods den manglende underskrift. Valgbestyrelsen skal 
senest den 9. oktober 2012 give stillerne meddelel se om, at der er mangler ved kandidatlisten og at manglerne 
skal udbedres senest den 16. oktober 2012, kl. 19.00. Hvis personen er kommet hjem fra ferie og skriver under 
inden fristens ud løb, er manglen afhjulpet og listen gyldig. Underskriver vedkommende ikke, sletter valgbesty-
relsen den på gældende fra listen. Det er ikke muligt at vente med at føje personen på listen, til han/hun kom-
mer hjem, hvis hjemkomsten sker efter indleveringsfristens udløb den 2. oktober 2012, kl. 19.00.

Opstilling af en person som kandidat mod dennes vilje
Det er ikke muligt at opstille en person som kandidat mod dennes vilje ved et valg til menighedsråd. Det skyl-
des, at det ikke er borgerligt ombud at lade sig vælge til menighedsrådet.

Kandidatens underskrift 
Det kommer helt an på situationen, hvorvidt en kandidat altid bør underskrive så hurtigt som muligt

Navneoplysninger
Der er krav om, at man skal opgive sit fulde navn. Det dog muligt at angive, hvordan navnet ønskes opført på 
stammesedlen, så længe kandidatens efternavn eller mellemnavn samt mindst ét fornavn eller forbogstav 

Læs mere i afsnittet den særilige stædfortræderliste

EKSEmpEl:
I sogn A bliver en person opfordret til at være kandidat på den liste, der udformes til brug på det opstil-
lingsmøde, der finder sted umiddelbart efter det offentlige orienteringsmøde. Da vedkommende vil være 
forhindret i at være til stede på opstillingsmødet, påbegynder man udformningen af kandidatlisten inden 
opstillingsmødet og beder vedkommende om at give sit skriftlige samtykke inden mødet, så listen kan 
gøres færdig på mødet. Selv om personen gerne vil være kandidat for listen, bør denne undlade at give 
sit skriftlige samtykke inden mødet, da der på selve mødet kan ske noget, der æn drer forudsætningerne 
for kandidaturet. For eksempel hvis en person bliver opfordret til at være kandidat på en liste og gerne vil 
være det, for så vidt N.N. også står som kandidat, og for så vidt A.A. ikke står som kandidat. I den situa-
tion bør personen vente med at give sit skriftlige samtykke, til disse betingelser er afklaret.
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angives. Kun mellem- og efternavne, som kandidaten er berettiget til at føre efter navneloven, eller mellem-
navne, som er anmeldt til folkeregisteret, kan anføres på stemmesedlen Der kan anføres kaldenavn, hvis der er 
navnesammenfald på listen.

Beskyttet adresse
Har en kandidat eller stiller beskyttet adresse, skal kandidaten eller stilleren selv oplyse dette til valgbestyrel-
sen, så adressen kan holdes hemmelig, hvis en borger skulle bede om aktindsigt i de lister, der er indleveret. 
Valgbestyrelsen har ikke pligt til at kontrollere dette.

4.3 Sideordnet eller prioriteret opstilling
Det er stillerne, der ”ejer” kandidatlisten. Det er derfor også dem, der afgør, om kandidater ne på listen skal 
opstilles sideordnet eller prioriteret. Realiteten er dog, at kandidaterne selv vælger, om de vil stå på listen, og at 
de med deres underskrift accepterer stillernes valg af, om kandidaterne på listen er opstillet i sideordnet eller 
prioriteret rækkefølge.

Mandatfordelingen efter valget foregår ad to omgange:
 1.  Først afgøres det, hvor mange mandater de enkelte lister får i det nye menighedsråd. Det afgøres ud fra
  det samlede antal stemmer, de enkelte lister har fået. I den opgørelse ind går følgelig både personlige 
  stemmer og listestemmer.
 2.  Dernæst afgøres det hvilke personer fra den enkelte liste, der er valgt ind på de pladser i menigheds-
  rådet, som listen har opnået ved valget. I forhold til dette punkt kan det blive helt afgørende, om listen er 
  sideordnet eller prioriteret.

Når der er tale om sideordnet opstilling, har listestemmerne kun betydning i forhold til op gørelsen af, hvor 
mange mandater listen har fået, og det er udelukkende antallet af person lige stemmer, der afgør, hvilke kandi-
dater, der bliver valgt.

Hvis der er tale om prioriteret opstilling, inddrages både listestemmer og personlige stem mer, når man skal 
afgøre, hvilke kandidater, der bliver valgt. Der tages udgangspunkt i de personlige stemmer, og listestemmerne 
anvendes herefter til at hjælpe de øverst prioritere de kandidater ind i menighedsrådet.

Betydning af sideordnet eller prioriteret liste i forhold til valget af stedfortrædere
Valget af stedfortrædere afhænger både af, om listen er prioriteret eller sideordnet og af, om der bliver afstem-
ning i menighedsrådskredsen eller ej.

sideordnet opstilling:
Hvis der bliver afstemning, er det alene de personlige stemmer, der afgør, hvem der bli ver stedfortrædere og i 
hvilken rækkefølge. De kandidater, der ikke har fået personlige stemmer nok til at blive valgt ind, er automatisk 
stedfortrædere. Deres rækkefølge er di rekte bestemt af det antal personlige stemmer, de har fået.
Hvis der ikke bliver afstemning, skal stillerne angive på kandidatlisten, hvem der anses for valgt i tilfælde af, 
at valget bortfalder. På kandidatlisten skal det også angives i hvilken rækkefølge stedfortrædere træder ind i 
rådet, hvis valget bortfalder. Stillerne kan vælge at indlevere en særlig stedfortræderliste, som træder i stedet 
for listen over hvem der er stedfortrædere angivet på kandidatlisten. 

Prioriteret opstilling:
Hvis der bliver afstemning, opgøres rækkefølgen af stedfortræderne på samme måde som rækkefølgen af de 
valgte kandidater.

Hvis der ikke bliver afstemning, er de kandidater, der ikke er valgt til menighedsrådet, stedfortrædere i den 
rækkefølge, hvori de er opført på listen, medmindre stillerne vælger at indlevere en særlig stedfortræderliste.

Man viser om en kandidatliste er sideordnet eller prioriteret ved afkrydsning under feltet ”Kandidatrækkefølge” 
på kandidatlistens forside. I begge tilfælde skal kandidatlisten udfyldes i den rækkefølge, som kandidaterne 
senere ønskes opført på stemmesedlen.
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Du kan læse mere om udfyldning af kandidatlisten i vejledningen, der er trykt bag på kandidatlisten.

Forskellen mellem sideordnet opstilling og prioriteret opstilling
Ved en sideordnede liste er det udelukkende de vælge re, der stemmer til valget, der bestemmer, hvem der bli-
ver valgt til menighedsrådet. De kan didater, der får flest personlige stemmer på en liste, bliver automatisk valgt 
til de pladser, der tilkommer den pågældende liste.

Ved en prioriteret liste regnes de personneutrale listestemmer med, når man skal finde ud af, hvilke personer, 
der skal besætte de pladser, listen har opnået ved valget. Disse neutrale stemmer overlades til stillerne i den 
forstand, at de bruges til at hjælpe de kandidater ind, som stillerne har prioriteret øverst. Det er derfor stillerne 
– i kraft af deres prioritering af de enkelte kandida ter – der vælger personer for de vælgere, der ikke ønsker at 
stemme personligt på en kandidat.

4.4 Listebetegnelse
Hvis stillerne for en kandidatliste ønsker en bestemt listebetegnelse, skal dette meddeles skriftligt til valgbe-
styrelsen på den obligatoriske kandidatliste.

For at listebetegnelsen bliver gældende, er det dog nødvendigt at:
 - samtlige stillere og kandidater på listen har accepteret dette ønske med deres under skrift og 
 - at den valgte listebetegnelse ikke allerede er anvendt af en tidligere indleveret liste. 

Hvis stillerne for to samtidigt indleverede lister ønsker samme listebetegnelse, foretager valg bestyrelsen en 
lodtrækning, som en repræsentant fra hver liste har ret til at overvære.

Disse regler medfører, at en gruppe personer ikke kan vinde hævd på en given listebeteg nelse fra valg til valg. 
Den, der kommer først, har ret til navnet uanset hvem, der havde det ved seneste valg.

Ved menighedsrådsvalg kan der opstilles partipolitiske lister. Valgreglerne forhindrer ikke personer med for-
skelligt partitilhørsforhold at opstille på samme kandidatliste.

4.5 Listeforbund/valgforbund 
Et listeforbund/valgforbund er et valgteknisk samarbejde mellem to eller flere lister. Det har betydning ved 
opgørelsen af, hvor mange pladser de enkelte lister vinder ved menigheds rådsvalget.

Hvis liste A og liste B har indgået listeforbund, betyder det, at de ved mandatfordelingen i første omgang opfat-
tes som én liste med et stemmetal svarende til det samlede stemmetal på både liste A og B. Den regnetekni-
ske betydning heraf er vist med et par eksempler i valgcirkulærets pkt. 19.2.

Listeforbundet har betydning ved optællingen af stemmer og fordelingen af mandater ved valget. Det betyder, 
at hvis en kandidatliste ved optællingen får flere mandater, end der er kandidater til på li sten, får de andre kan-
didatlister disse mandater overført. Hvis listen i løbet af valgperioden mangler stedfortrædere til en tom plads, 
kan der ikke suppleres fra andre lister, heller ikke selv om der ønskes stedfortrædere fra en liste, som den liste, 
der nu mangler en stedfortræder, har været i listeforbund med ved valget. Listeforbundet har udspillet sin rolle 
ved fordelingen af mandater ved selve valget.

Hent kandidatlisten på Den Digitale Arbejdsplads
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4.6 En kandidats mulighed for at trække sig fra listen 

En kandidats adgang til at trække sig fra en liste afhænger af, om listen er indleveret:
Hvis listen er indleveret til valgbestyrelsen kan den kun ændres eller tilbagekaldes, hvis samtlige kandidater og 
stillere skriftligt meddeler dette til valgbestyrelsen. Det betyder, at en kan didat kun kan trække sig fra listen, 
hvis alle andre kandidater og samtlige stillere ac cepterer dette. 

Hvis listen ikke er indleveret, kan man trække sit samtykke tilbage og dermed frit trække sig fra listen. Det er 
ikke reguleret i lov om valg til menighedsråd. Hvis en person, der har skrevet under på at ville være kandi dat, vil 
trække sig, er det vigtigt, at denne orienterer listens stillere og øvrige kandidater, så de kender den nye situa-
tion. De kan jo i princippet have valgt at stille op, netop fordi den, der nu trækker sig, er med på listen. Ingen bør 
imidlertid være interesseret i at fast holde en kandidat imod dennes vilje, og derfor bør ønsket imødekommes.

Det kan dog ikke udelukkes, at stillerne og øvrige kandidater af taktiske grunde ønsker at fastholde personen 
på sit tilsagn om at være kandidat. I den situation er der igen to mulig heder:
Hvis listen bliver indleveret mod den pågældende kandidats ønske, kan denne kun trække sig, hvis samtlige 
stillere og kandidater accepterer det, jf. ovenfor.

Hvis listen endnu ikke er indleveret, kan kandidaten, der ønsker at trække sig, give valg bestyrelsen og listens 
stillere og kandidater skriftlig besked om, at vedkommende træk ker sit samtykke til kandidaturet tilbage. Per-
sonen bør sikre sig dokumentation for, at de pågældende har fået skriftlig besked. Hvis listen herefter indleve-
res alligevel, vil den skriftlige dokumentation være helt central i forbindelse med den klagesag, der evt. måtte 
følge.

Udstregning i listen 
Hvis der skal ændres i listen, inden den indleveres, enten fordi en eller flere kandidater eller stillere skal fjernes, 
eller fordi der skal påføres nye kandidater, er det korrekt at ud færdige en helt ny liste. Da der ofte skal indsam-
les mange underskrifter kan en overstregning forekomme at være et tiltalende alternativ. Det er valgbesty-
relsen, der beslutter, om den vil godkende listen med en overstregning, eller om den vil levere den tilbage til 
listens kontaktperson med besked om, at det er en mangel, som skal udbedres.

4.7 Indlevering af kandidatliste 
Der er ikke regler for, hvem der kan indlevere listen. En hvilken som helst person kan derfor principielt sendes 
hen for at indlevere listen. Det afgørende er blot, at den indleveres på den hertil godkendte blanket inden for 
fristen.

Kandidatlister kan kun indleveres i tidsrummet fra den 25. september 2012, kl. 19.00 til den 2. oktober 2012 
kl. 19.00. Det betyder, at kandidatlister ikke tages i betragtning, hvis de er indleveret uden for tidsrummet. 
(Dette gælder dog ikke, hvis der gøres forsøg med valgforsamling i sognet.)
 
Valgbestyrelsen skal bemyndige to personer til at modtage kandidatlister. Der stilles ikke særlige krav til disse 
personer, udover at mindst en af personerne skal have bopæl i menig hedsrådskredsen. Formålet hermed er, 
at det skal tilstræbes at have to indleveringsste der, samt at mindst et af disse skal placeres inden for menig-

Hent blanketten om anmeldelse af listeforbund på Den Digitale Arbejdsplads

Listeforbund skal anmeldes skriftligt på et selvstændigt stykke papir underskrevet af alle stillere og 
kandidater. Anmeldelse af listeforbund kan ikke ske på kandidatlisten. Fristen for ar anmelde listeforbund 
er tirsdag den 16. oktober 2012 kl. 19.00.
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hedsrådskredsens geografiske område. Det sidste skal sikre, at kredsens folkekirkemedlemmer har let adgang 
til et indle veringssted.

Hvis kredsen dækker et stort geografisk område, kan det være en fordel med to indleve ringsteder. Det kan dog 
komplicere situationen for de stillere, der vil indlevere en li ste eller flere lister, afhængig af udsigten til aftale-
valg eller afstemningsvalg.  To indleveringsteder vil gøre det mindre nemt at få information om, hvor mange 
lister der allerede er indleveret.

Skal den bemyndigede så være hjemme hele tiden i de 7 dage?
Den bemyndigede skal være til at træffe på normale tidspunkter. Der må gerne annonceres på forhånd hvilke 
tidspunkter, f.eks. kl. 19-20 og kl. 9-10. Det vil være fint, hvis der kan indleveres kandidatlister ved indleverings-
fristens begyndelse og slutning, dvs. henholdsvis tirsdag den 25. september 2012 kl. 19:00 og tirsdag den 2. 
oktober 2012 kl. 19:00.

Kvittering for modtagelse af kandidatlisten
En af de to personer, der er bemyndiget, kan kvittere for modtagelsen og anføre tids punkt for indlevering. Den, 
der indleverer listen, skal medbringe en kopi af kandidatlisten til kvitteringen. Men kandidatlisten kan inden for 
det anførte tidsrum altid indleveres, hvis den der afleverer listen ikke kræver kvittering. Det vil svare til at lægge 
den i postkassen.

En bemyndiget person kan modtage og kvittere for en liste, som vedkommende selv er kandidat på eller stiller 
for. Den pågældende kandidat eller stiller bør i så fald ikke være den person, som indleverer kandidatlisten. 

Forsendelse
Kandidatlisten kan ikke sendes til en af de bemyndigede som indscannet E-post. Det er udelukket, fordi de 
opstillede skal underskrive på blanketten, som indleveres. 

Kandidatlisten kan sendes med posten, men man skal være  opmærksom på, at det er stillernes ansvar, om 
listen er kommet rettidigt frem.

Valgbestyrelsen har pligt til inden fristens udløb at oplyse, om de har modtaget andre kandidatlister og 
hvem, der er opstillet på dem
I medfør af offentlighedsloven har borgere ret til aktindsigt i kandidatlisterne fra det tids punkt, valgbestyrelsen 
har dem i hænde. Retten til aktindsigt omfatter de oplysninger, der ikke er omfattet af tavshedspligt. I praksis 
vil det altid sige, at cpr-numre ikke må oplyses, ligesom adresser, der er beskyttede, heller ikke må oplyses. 
Øvrige oplysninger på kandidatli sten er offentligt tilgængelige. 

Der kan ikke anføres yderligere kandidater på en kandidatliste, efter at den er indleveret
Det er dog muligt, inden sidste frist for indlevering af kandidatlister den 2. oktober 2012, at trække hele listen 
til bage, og indlevere en ny i stedet, hvis der eksempelvis er behov for at skrive yderligere kandidater på listen.
Når sidste indleveringsfrist er udløbet, er der kun mulighed for at rette mangler, der kan afhjælpes. 

EKSEmpEl:
I Vinterby Sogn har en gruppe personer holdt opstillingsmøde i forlængelse af det orienterende møde. 
Denne gruppe (A) blev enige om at udforme én bredt sammensat liste med henblik på at opnå aftalevalg 
i sognet. Gruppen er dog samtidig af den opfattelse, at listen bør splittes op i flere selvstændige lister i 
det tilfælde, hvor der bliver afstemning som følge af, at en anden persongrup pe (B) indleverer en konkur-
rerende liste.
Derfor udformer gruppe (A) dels én fælles liste og dels tre særskilte lister. Hvis gruppe (B) indleve rer sin 
liste, vil gruppe (A) indlevere de tre særskilte lister, hvorimod man kun vil indlevere fællesli sten, hvis der 
ikke indleveres andre lister.
For at kunne træffe det ønskede valg vælger gruppe (A) først at indlevere kandidatliste(r) lige inden kl. 
19.00 den 2. oktober 2012. Gruppen har da behov for at overskue, om der indleveres andre lister, hvilket 
kan være vanskeligt, hvis der er to indleveringssteder.
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4.8 Fejl og mangler ved kandidatlisten 
Hvis der er mangler ved en indleveret kandidatliste, meddeler valgbestyrelsen dette til li stens kontaktperson. 
Kan valgbestyrelsen ikke komme i kontakt med kontaktpersonen, kan valgbestyrelsen i stedet give besked til 
enhver af stillerne og dermed have opfyldt sin forpligtelse.  

Det vil afhænge af manglernes karakter, hvem der kan afhjælpe (udbedre) dem. Hvis manglen drejer sig om en 
enkelt kandidats data, f.eks. at navnet er stavet forkert eller at nogle cifre i personnummeret ikke kan læses, 
kan listens kontaktperson selv i samarbejde med kandidaten udbedre manglen. Hvis manglen derimod berører 
alle kandidater på listen, bør det være samtlige stillere, der – evt. i samarbejde med kandidaterne – afhjælper 
manglen. Hvis man eksempelvis ikke har anført, om listen er sideordnet eller prioriteret, eller hvis man ved 
sideordnet opstilling ikke har taget stilling til, om kandidaterne skal være opført i alfabetisk rækkefølge eller på 
en an den måde.

Hvis manglerne ikke bliver udbedret, vurderer valgbestyrelsen, om listen kan godkendes eller den udgår af 
valget. Dette kan betyde, at valget aflyses, hvis der kun er en gyldig liste tilbage.

Er det muligt at klage over valgbestyrelsens påpegning af en mangel?
Ja, hvis man mener, at valgbestyrelsen uberettiget angiver mangler ved en indleveret liste, kan stillerne klage 
til biskoppen.
Selv om der klages, er det dog vigtigt, at de påpegede mangler alligevel udbedres, så listen ikke er mangelfuld i 
tilfælde af, at klagen bliver afvist af biskoppen.

Hvad sker der, hvis en mangelfuld liste kommer til at deltage i valget?
Det kan medføre, at valget i den pågældende menighedsrådskreds må gå om, eksempelvis hvis der klages over 
forholdet.

5 Aftalevalg 

Afstemningen bortfalder, hvis der kun eksisterer én gyldig kandidatliste, når fristen for af hjælpning af mangler 
udløber den 16. oktober 2012 kl. 19.00. Valgbestyrelsen aflyser afstemningsvalget og bekendtgør, at afstem-
ningen aflyses.

Er der også aftalevalg, hvis der tilsammen på flere lister kun er det antal kandidater, der skal vælges?
Nej, i det tilfælde er der afstemningsvalg. Hvis stillerne for de forskellige lister bliver opmærksomme på for-
holdet, før fristen for indlevering af kandidatlister udløber, kan man prøve at blive enige og at arbejde listerne 
sammen til én liste. Ligeledes bør stillerne i denne situation være op mærksomme på fraværet af stedfortrædere.

EKSEmpEl
I Vinterby sogn indleverede gruppe (B) 1 liste, og gruppe (A) indleverede 3 lister. Havde gruppe (B) ikke 
indleveret en liste, ville gruppe (A) have indleveret 1 samlet liste med henblik på aftalevalg. Det viste sig, 
at den indleverede liste fra gruppe (B) var mangelfuld. Stillerne fra den liste fik da besked fra valgbesty-
relsen om, at de kunne udbedre manglerne frem til den 16. oktober 2012 kl. 19.00.

Disse mangler blev dog ikke udbedret, hvorfor gruppe (B)’s liste ikke blev godkendt. Resultatet blev et 
afstemningsvalg i sognet mellem gruppe (A)’s 3 lister. Som følge af den indleverede liste fra gruppe (B), 
der senere udgik, måtte gruppe (A) ud i et afstemningsvalg mellem kandidater, der i første omgang var 
samlet omkring én fælles liste med henblik på aftalevalg.
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5.1 Særlig stedfortræderliste 

En særlig stedfortræderliste kan kun indleveres i forbindelse med aftalevalg, dvs. når afstemningen aflyses, 
fordi der kun er indleveret en gyldig kandidatliste ved indleveringsfristens udløb.

Der er derfor ikke garanti for, at man vil kunne indlevere en særlig stedfortræderliste. Se nærmere om konse-
kvenserne heraf i afsnittet afstemningsvalg.

Bemærk at fristen for at indlevere den særlige stedfortræderliste er flyttet til 1 uge før valget, dvs. den  
6. november 2012.

Indlevering af en særlig stedfortræderliste kan f.eks. være aktuelt i følgende situationer:

Ønske om at få stedfortrædere til den indleverede kandidatliste
I den situation, hvor der ikke er flere kandidater på listen, end der skal vælges til menighedsrådet, er der ingen 
stedfortrædere til pågældende menighedsråd. Denne svaghed kan af hjælpes ved en særlig stedfortræderliste, 
som giver mulighed for, at stillerne knytter nye folk til listen i form af stedfortrædere. Behovet for en særlig 
stedfortræderliste kan også opstå, hvis der er for få stedfortrædere på kandidatlisten.

Ønske om gruppering af stedfortrædere til grupper, der er gået sammen om en fælles kandidatliste
Hvis den indleverede liste er en fælles liste for flere kirkepolitiske grupper, der er udfor met for at sikre en be-
stemt balance mellem grupperne i rådet, kan det være rele vant at have personlige stedfortrædere.

Hent den særlige stedfortræderliste på Den Digitale Arbejdsplads

EKSEmpEl:
Der skal vælges 6 medlemmer af menighedsrådet, og der indleveres kun en liste med 7 kandida ter. Det 
medfører, at der umiddelbart kun er én stedfortræder for de 6 valgte medlemmer. Stillerne skønner, at det 
er for lidt, hvorfor de indleverer en særlig stedfortræderliste med 4 personer, som træder i stedet for den 
ene stedfortræder efter listen. Da listen ikke indeholder forskellige kirkepo litiske opfattelser, ønsker man, at 
hver af de 4 personer kan indgå som stedfortrædere for hver af de 6 valgte medlemmer.

EKSEmpEl:
Der skal vælges 9 personer til menighedsrådet, og på opstillingsmødet efter det orienterende møde bliver 
man enige om at indlevere en fælles liste med henblik på aftalevalg. Der er tre grup per repræsenteret på op-
stillingsmødet, nemlig Indre Mission, Socialdemokraterne og Grundtvigi anerne. De bliver enige om at udforme 
den fælles liste således, at den indeholder tre personer fra hver gruppe.
Der indleveres kun den ene liste, hvorfor alle 9 kandidater er valgt.

For at sikre, at der overhovedet er stedfortrædere for de valgte medlemmer i det nye menigheds råd, indleverer 
stillerne en særlig stedfortræderliste bestående af 6 personer. Stillerne er endvidere interesseret i at sikre, at 
stedfortræderne for Indre Missions medlemmer i rådet selv repræsenterer denne kirkepolitiske opfattelse, at 
stedfortræderne for de socialdemo kratiske medlemmer i rådet repræsenterer den socialdemokratiske opfat-
telse osv. Dette kan kun sikres med personlige stedfortrædere.
På den anden side er der kun 6 stedfortrædere for de 9 medlemmer. For at sikre stedfortrædere for alle 9 
gøres stedfortræderne personlige på denne måde:

To af stedfortræderne gøres til personlige stedfortrædere for hver enkelt af de tre medlemmer fra Indre Mis-
sion, to andre stedfortrædere bliver personlige stedfortrædere for hver enkelt af de tre grundtvigske medlem-
mer osv.
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Alle valgbarhedsbetingelserne skal være opfyldt den 16. oktober 2012 bortset fra aldersbetingelsen og kravet 
om 1 års bopæl i riget, som skal være opfyldt på valgdagen den 13. november 2012, for at en person kan være 
stedfortræ der. Valgbestyrelsen godkender den særlige stedfortræderliste på samme måde som kandidatlisten. 
Valgbestyrelsen skal have foretaget prøvelsen inden valgdagen.

Hvis man ikke indleverer en særlig stedfortræderliste, hvem er da stedfortrædere for de valgte medlemmer, 
når afstemningen bortfalder?
Hvis listen er sideordnet og indeholder flere kandidater end, der er pladser i menighedsrå det, skal stillerne 
angive på kandidatlisten, hvilke kandidater, der er henholdsvis valgte og stedfortrædere i tilfælde af, at af-
stemningen aflyses. Hvis listen er prioiteret og indeholder flere kandidater, end der skal vælges, følger det af 
prioriteringen, hvem der er henholdsvis valgte og stedfortrædere.

Er det altid en fordel at gøre stedfortræderne på den særlige stedfortræderliste til personli ge stedfortrædere?
Nej, som udgangspunkt er det bedst, at en stedfortræder kan indtræde i stedet for flere rådsmedlemmer. Det 
giver en fleksibilitet, man bl.a. kan have glæde af, hvis nogle af sted fortræderne flytter fra sognet og dermed 
ikke længere kan være stedfortrædere. Personlige stedfortrædere er kun relevante, hvis man ikke ønsker, at en 
hvilken som helst af stedfortræderne kan træde ind for et hvilket som helst af de valgte medlemmer.

Skal stedfortræderne skrive under på den særlige stedfortræderliste?
Det er ikke omtalt i valgcirkulæret, at stedfortræderne skal give deres skriftlige samtykke ved at skrive under, 
men der må fortolkes analogt til reglerne om samtykke fra kandidater. Da en stedfortræder ligesom en kandi-
dat er et potentielt med lem af menighedsrådet, så må der også kræves skriftligt samtykke fra de personer, der 
står på stedfortræderlisten.

Skal der anføres stedfortrædere for præsten?
Præsten har ingen stedfortrædere, da præsten ikke er valgt medlem af menighedsrådet. Præsten er født med-
lem af menighedsrådet i kraft af sin ansættelse.

Kan man komme på den særlige stedfortræderliste, hvis man er stiller for listen?
Nej, det ville bringe den pågældende i konflikt med forbuddet mod at være kandidat og stil ler på den samme 
liste.

Hvor mange stedfortrædere kan der opføres på listen?
Lige så mange man ønsker. Der er ikke begrænsning på antallet på samme måde som på antallet af kandidater 
på kandidatlisten.

Hvem beslutter, om der skal indleveres en særlig stedfortræderliste?
Stillerne har råderetten og dermed mulighed for at vælge, om en sådan liste skal indleve res.

Overskydende kandidater som stedfortrædere
Hvis stillerne ikke vælger at indlevere en særlig stedfortræderliste, bliver de overskydende kandidater stedfor-
trædere. Indleverer stillerne imid lertid en særlig stedfortræderliste, er det den, der er gældende. Det vil sige, at 
hvis det er stillernes ønske, at de overskydende kandidater på kandidatlisten skal være stedfortræde re, 
skal de opføres på den særlige stedfortræderliste. Stillerne kan både ændre på antallet af stedfortrædere og 
på rækkefølgen af stedfortræderne, uanset om man har stemt om rækkefølgen på opstillingsmødet.

Har de kandidater, der er valgt på listen, indflydelse på, hvem de får som stedfortrædere? 
Det er stillerne, der har råderetten over den særlige stedfortræderliste, og der er således ikke krav om, at de 
valgte kandidater på listen skal give deres samtykke til listens udform ning. En ting er imidlertid, hvad der ikke 
er påkrævet, noget andet kan være, hvad der er klogt at gøre.

Hent blanketter for personlig stedfortræder på Den Digitale Arbejdsplads
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Skal det være de samme stillere, der skal skrive under, som var stillere for listen? 
Ja, det skal være præcis de samme stillere, hverken færre eller flere.

6 Afstemningsvalg

Hvis der er indkommet mere end én gyldig kandidatliste ved indleveringsfristen den 16. oktober 2012 kl. 19:00, 
afholdes der afstemningsvalg den 13. november 2012. 

Skal der også være afstemningsvalg, hvis de indleverede lister tilsammen ikke indeholder flere kandidater, 
end der skal vælges til rådet?
Ja, afstemningen bortfalder kun i det tilfælde, hvor der kun er indleveret én gyldig kandidatliste. Så hvis der 
ikke gennemføres afstemningsvalg i dette tilfælde, vil valget skulle erklæres ugyldigt. 

Hvordan finder jeg ud af, hvem der er valgt?
Hvis du er kandidat, bliver du direkte underrettet om valget af valgbestyrelsen.

Hvis du ikke er kandidat, vil oplysninger om, hvem der er valgt samt det nye menighedsråds konstituering blive 
annonceret både i den lokale presse samt fra prædikestolen ved den førstkommende gudstjeneste efter, me-
nighedsrådet har holdt det konstituerende møde. 

6.1 Stedfortrædere
Ved afstemningsvalg bliver de kandidater, som ikke bliver valgt som medlemmer af menighedsrådet, stedfor-
trædere. Rækkefølgen afhænger af de afgivne stemmer og opstillingsformen (se afsnit 4.3 om sideordnet og 
prioriteret opstilling)

Stillerne skal være opmærksomme på, at sætte så mange kandidater på listen, at de nyvalgte menighedsråds-
medlemmer får stedfortrædere, hvis der bliver afstemningsvalg, da der ved afstemningsvalg ikke er mulighed 
for at indlevere en særlig stedfortræderliste efterfølgende.

Reglerne forudsætter altså, at de personer, der er parate til at være stedfortrædere, også er parate til at stille 
op som kandidat på selve listen.

6.2 Valgplakater
Valgplakater finansieres ikke af kirkekassen.

EKSEmpEl:
Der skal vælges 6 personer til menighedsrådet. Man finder 6 personer, der er villige til at være kandidater 
(på liste A) og 3 personer, der kun vil være stedfortrædere. Disse 3 kan ikke optræde på kandidatlisten 
- heller ikke nederst på bilaget til den sideordnede liste, som forudsætter, at de anførte stedfortrædere 
samtidig er kandidater.
Man satser derfor på efterfølgende at kunne indlevere en særlig stedfortræderliste med de 3 per soner.
Herefter viser det sig, at der bliver indleveret en liste mere, hvorpå der blot er én kandidat (liste B). Der 
bliver derfor - mod forventning - afstemning i sognet. Ved valget får liste B kun 2 stemmer, mens alle 
øvrige går til liste A.
Resultatet er, at liste A får alle 6 pladser i rådet, og at der ikke er nogle stedfortrædere for de 6 ind valgte, 
da den særlige stedfortræderliste med de 3 personer ikke kan benyttes. 
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Valgplakater må ikke ophænges i stemmelokalerne eller i nærheden deraf.

Valgplakater må kun hænges op i perioden fra den 20. oktober 2012 til onsdag den 21. november 2012. Op-
hængning af valgplakater må ske fra døgnets begyndelse den 20. oktober. Valgplakaterne skal være taget ned 
senest den 21. november 2012 kl. 24.00. 

Valgplakater må ikke være større end 0,8 m2. 

Valgplakater må hænges op på master til vejbelysningen, vejtræer, hegn, master til brug for elforsyning samt 
indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater.

Valgplakater skal hænges forsvarligt op, så de ikke dækker for færdselstavler eller lignende, eller i øvrigt udgør 
en fare for trafiksikkerheden.

Valgplakater må ikke hænges op:
 ∆  på motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg,
 ∆  i midterrabatter på veje, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.,
 ∆  i midterrabatter på strækninger, hvor hastigheden midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder,
 ∆  på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller
   lignende vejudstyr,
 ∆  på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lign.,
 ∆  nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af 
  valgplakaten,
 ∆  lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten,
 ∆  højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten eller
 ∆  på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til  
  vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

En valgplakat skal være forsynet med navn, adresse og telefonnummer på den, der har sat valgplakaten op. 
Oplysningerne skal anføres på en sådan måde, at de er læselige i hele ophængningsperioden.

7 Den først valgte
Det først valgte medlem af menighedsrådet har ansvaret for at indkalde det nyvalgte menighedsråd til det 
konstituerende møde. Den først valgte får besked fra stiftsadministrationen om, hvem der er valgt og skal 
indkaldes.

8 Nyvalg og udfyldningsvalg

Ingen stiller op, hvem skal så varetage menighedsrådets opgaver?
På kort sigt fortsætter det gamle råd, til et nyt råd er valgt. Mandatet bortfalder ikke, før nyvalg har fundet sted.
Hvis der heller ikke efter dette ekstra nyvalg er nogen medlemmer overhovedet, mister me nigheden sin indstil-
lingsret ved præstevalg, og biskoppen beslutter hvilket andet menig hedsråd, der skal varetage menighedsrå-
dets funktioner i valgperioden.

Det nyvalgte råd er ikke fuldtalligt
Hvis det nyvalgte menighedsråd ikke er fuldtalligt vælger biskoppen, om rådet skal fungere med det mindre 
antal, eller om der skal udskrives udfyldningsvalg.

Det nyvalgte råd er ikke fuldtalligt efter udfyldningsvalg
Hvis der efter et udfyldningsvalg stadig ikke er et fuldtalligt råd, vælger biskoppen, om rådet skal fungere med 
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det mindre antal, eller om rådets funktio ner henlægges til et andet menighedsråd i valgperioden.

Er det muligt at løse problemet ved hjælp af en særlig stedfortræderliste?
Hvis afstemningen bortfalder, fordi der kun er indleveret én gyldig kandidatliste, har man som nævnt mulighed 
for at indlevere en særlig stedfortræderliste. Men hvis der ikke er kan didater nok på den indleverede liste, er det 
ikke muligt efterfølgende at fylde de tomme pladser op ved at finde personer, som bliver opført på en særlig 
stedfortræderliste. Det skyldes, at personerne på en stedfortræderliste kun kan være stedfortrædere for de 
pladser, som den givne liste råder over i menighedsrådet. De kan ikke træde ind på de tom me pladser, som jo 
netop ikke er listens.

Særligt om fælles menighedsråd
De enkelte menighedsrådskredse i det fælles menighedsråd skal hver for sig vælge med lemmer og stedfortræ-
dere til det antal pladser, der tilkommer den enkelte kreds. Det vil si ge, der kan ikke suppleres op med medlem-
mer fra de andre kredse, og der kan således afholdes udfyldningsvalg i en kreds, selv om der er stedfortrædere 
nok i de andre kredse til det fælles menighedsråd.

9 Klager over valget
Klager over valget skal indgives skriftligt til biskoppen senest ugedagen efter valget. Det vil sige, at den 20. 
november 2012 skal en evt. klage være kommet frem til biskoppen. Bi skoppen indhenter herefter valgbestyrel-
sens erklæring.

Biskoppens afgørelse kan både af valgbestyrelsen og af klageren indbringes for Mini steren for Ligestilling og 
Kirke. Dette skal som noget nyt ske senest 1 måned efter, at biskoppens afgørelse er meddelt klageren.
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