
værd at vide om valg 2012
- For menighedsråd



Værd at Vide om Valg 2012 - For menighedsråd

Vejledningen er udarbejdet i samarbejde med Ministeriet for Ligestilling og Kirke

ISBN: 978-87-90645-35-9

Udgivet af  
Landsforeningen af Menighedsråd
Damvej 17-19
8471 Sabro
www.menighedsraad.dk

Maj 2012

Layout: coma
Tryk: Scanprint A/S

Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering fra denne bog er kun tilladt med skriftlig 
 tilladelse fra rettighedsindehaverne.



VÆRD AT VIDE OM VALG 2012 - FOR MENIGHEDSRÅD 



 VÆRD AR VIDE OM VALG 2012 - FOR MENIGHEDSRÅD4

Indhold

1  Menighedsrådets rolle under valget  5

2  Sådan fastsættes antallet af medlemmer, der skal vælges til menighedsrådet  5

3  Antallet af valgte medlemmer i fælles menighedsråd  6

3.1  Fastsættelse af antallet af medlemmer ved fælles menighedråd  6

3.2  Eksempel på beregning af maksimum og minimum antal medlemmer i fælles menighedsråd  7

3.2  Husk at give besked til biskoppen 7

4  det orienterende møde  7

4.1  Indkaldelse til det offentlige orienteringsmøde  8

4.2  Dagsorden til orienteringsmøde  8

5  opstillingsmøde  9

5.1  Anbefalinger til hvordan opstillingsmødet kan gennemføres  10

5.2  Anbefalet forretningsorden for opstillingsmødet  11

6  Udfyldningsvalg og nyvalg  12

7  det konstituerende møde  12

7.1  Dagsorden, indkaldelse og mødeledelse  12

7.2  Valg af valgbestyrelse  15

7.3  Fælles præstegårdskasse i pastorat med flere sogne  16

7.4  Indberetning af konstituering  16

7.5  Bekendtgørelse af resultatet af menighedsrådsvalget og det konstituerende møde 16

7.6  Efter konstitueringen 16

7.6  Medarbejderrepræsentant i menighedsrådet 17



   5

1 Menighedsrådets rolle under valget
Menighedsrådet har nogle få afgrænsede opgaver i forbindelse med menighedsrådsvalget. Det er valgbesty-
relsen, som menighedsrådet valgte ved konstitueringen efter valget i 2008, der har ansvaret for at forberede 
og lede valget. Opstilling af kandidater, indgivelse af kandidatlister og forhandlinger om, hvem der står hvor på 
hvilken liste, er heller ikke et menighedsrådsanliggende. Det kan sagtens være, at de nuværende rådsmedlem-
mer deltager i disse ting, men så er det som vælger i sognet ligesom alle andre vælgere i sognet.

Menighedsrådets opgaver kan sammenfattes til følgende:
� at fastsætte antallet af medlemmer, der skal vælges til det nye råd
� at afholde det orienterende møde i overensstemmelse med reglerne
� at hjælpe valgbestyrelsen med dens arbejde, herunder at oprette valgbestyrelsen som brugere i DAP, når valg-

bestyrelsen anmoder derom, samt give hurtigt besked videre til valgbestyrelsen om resultatet af prøvelsen
� at fastsætte størrelsen på de diæter, som hjælpere tildeles under afviklingen af et eventuelt afstemningvalg. 

Det nye menighedsråds opgaver er:
� at konstituere det nye menighedsråd
� at vælge en valgbestyrelse
� at indberette konstitueringen
� at bekendtgøre konstitueringen

2 Sådan fastsættes antallet af medlemmer, der skal 
vælges til menighedsrådet
Menighedsrådet skal fastsætte antallet af valgte medlemmer. Antallet udgør fem for de første tusinde folkekir-
kemedlemmer og yderligere et medlem for hvert påbegyndt tusinde, dog ikke over femten i alt. 

Sat op i tabelform ser det således ud:

Tallene for antal folkekirkemedlemmer pr. 1. januar 2012 findes på www.sogn.dk. Find siden for jeres sogn og 
klik på ”Fakta om sognet” til venstre i billede.

ANTAL FOLkEkIRkEMEDLEMMER ANTAL VALGTE MEDLEMMER

 1 til 1.000 5

1.001 til 2.000 6

2.001 til 3.000 7

3.001 til 4.000 8

4.001 til 5.000 9

5.001 til 6.000 10

6.001 til 7.000 11

7.001 til 8.000 12

8.001.til 9.000 13

9.001 til 10.000 14

 10.001 eller flere 15

Læs mere om at få hjælp til valget i Værd at vide for valgbestyrelsen
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Tidspunktet for hvornår antallet af valgte medlemmer fastsættes.
Menighedsrådet er ikke bundet af en fastsat tidsramme for hvornår antallet af medlemmer til det nye me-
nighedsråd fastsættes. Fastsættelsen kan dog tidligst ske, når tallene findes på www.sogn.dk, og det gør de 
medio marts. Fastsættelsen er endvidere nødt til at ske, inden reglerne om valget skal bekendtgøres i første 
halvdel af september, for der skal menighedsrådet bekendtgøre, hvor mange der skal vælges til rådet.

Kan menighedsrådet ændre ved antallet af medlemmer, der skal vælges til menighedsrådet?
Nej, der er ikke noget at ændre. Men det skal fremgå af menighedsrådets beslutningsprotokol hvilket antal 
medlemmer, der skal vælges, og på baggrund af hvilket folkekirkemedlemstal, dette er konstateret og dermed 
fastsat.

Skal menighedsrådet lægge de sognebåndsløsere til, som har valgret i menighedsrådskredsen, men bor et 
andet sted, og trække dem fra, som bor i denne menighedsrådskreds, men har valgret et andet sted?
Nej, lovteksten er klar: Antallet af valgte medlemmer fastsættes af menighedsrådet efter antallet af folkekirke-
medlemmer i menighedsrådskredsen pr. 1. januar i valgåret som opgjort af Danmarks Statistik. Der skal altså 
ikke korrigeres for sognebåndsløsere.

3 Antallet af valgte medlemmer i fælles menighedsråd 
I 2010 blev reglerne i menighedsrådsloven om fastsættelse af antallet af medlemmer ved fælles menighedsråd 
ændret, så det fælles menighedsråd i langt højere grad fastsætter både antallet af medlemmer og fordelingen 
af medlemmerne på sognene. 

3.1 Fastsættelse af antallet af medlemmer ved fælles 
menighedsråd 
Det er det fælles menighedsråd, der fastsætter antallet af valgte medlemmer i rådet inden for nogle rammer. 

Rådet må højst bestå af det antal valgte medlemmer, som de deltagende menighedsråd tilsammen er beret-
tiget til, hvis de ikke havde fælles menighedsråd.

Rådet skal mindst bestå af det antal valgte medlemmer, som det samlede antal folkekirkemedlemmer i de 
deltagende sogne ville berettige til, hvis sognene udgjorde én samlet menighedsrådskreds. 

Hvert sogn skal mindst have 1 valgt medlem. 

Tabel over antal folkekirkemedlemmer og sammenhængen med antal valgte medlemmer pr. sogn finder du her:

ANTAL FOLkEkIRkEMEDLEMMER ANTAL VALGTE MEDLEMMER

1 til 1.000 5

1.001 til 2.000 6

2.001 til 3.000 7

3.001 til 4.000 8

4.001 til 5.000 9

5.001 til 6.000 10

6.001 til 7.000 11

7.001 til 8.000 12

8.001.til 9.000 13

9.001 til 10.000 14

10.001 eller flere 15
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3.2 Eksempel på beregning af maksimum og minimum 
antal medlemmer i fælles menighedsråd
Sogn A, Sogn B og Sogn C vil have eller har fælles menighedsråd. Sogn A har 3.333 folkekirkemedlemmer. Sogn 
B har 1.001 folkekirkemedlemmer. Sogn C har 301 folkekirkemedlemmer.  

Efter antallet af folkekirkemedlemmer har Sogn A 8 valgte medlemmer, Sogn B har 6 valgte medlemmer og 
Sogn C har 5 valgte medlemmer. Det fælles menighedsråd med Sogn A, B og C i eksemplet må derfor højst 
bestå af (8+6+5) = 19 valgte medlemmer.

Hvis menighedsrådene havde været en samlet menighedsrådskreds, ville det samlede sogn have 4.635 folke-
kirkemedlemmer, hvilket ville give 9 valgte medlemmer.

Det fælles menighedsråd i eksemplet må derfor højst bestå af 19 valgte medlemmer og skal mindst bestå af 9 
valgte medlemmer. 

Det fælles menighedsråd bestemmer fordelingen af antal pladser til hvert sogn, dog skal hvert sogn minimum 
have 1 valgt medlem.

3.2 Husk at give besked til biskoppen 
Når det fælles menighedsråd har fastsat antallet af medlemmer og fordelingen af medlemmerne på sognene, 
skal det fælles menighedsråd give meddelelse til biskoppen både om antallet af medlemmer og fordelingen af 
medlemmerne mellem de deltagende sogne.

Skal det fælles menighedsråd søge dispensation til antallet af medlemmer igen til valget i 2012, hvis vi 
havde en tidsbegrænset dispensation ved valget i 2008?
Det afhænger af den konkrete vedtægt for det fælles menighedsråd. Ministeriet for Ligestilling og Kirke har 
sendt et vejledningsbrev ud til alle fælles menighedsråd oprettet i 2008 og frem, hvoraf det fremgår, om me-
nighedsrådet skal søge ny dispensation.

Hvis den ene menighedsrådskreds i det fælles menighedsråd ikke kan samle kandidater nok til de pladser, 
den kreds skal vælge, kan den anden kreds så fylde pladsen ud, så menighedsrådet bliver fuldtalligt?
Nej, valget foregår selvstændigt i hver menighedsrådskreds for sig, og det betyder, at hvis en menighedsråds-
kreds ikke kan fylde sine pladser i det fælles menighedsråd ud, så bliver rådet i første omgang ikke fuldtalligt. 
Biskoppen afgør da, om udfyldningsvalg skal finde sted, eller om det kan undlades. Som konsekvens af, at 
valget sker i hver menighedsrådskreds, kan man heller ikke i valgperioden bruge stedfortræderne fra de øvrige 
menighedsrådskredse.

4 Det orienterende møde
Menighedsrådet skal holde et offentligt orienteringsmøde senest tirsdag den 18. september 2012. 

Tidspunkt for mødets afholdelse
Der er ingen skrevne regler om, hvornår mødet skal holdes. Hvis det imidlertid skal give mening at holde mødet, 
skal det ske i rimelig sammenhæng med valget. Det ville være i strid med lovens hensigt at holde orienterings-
møde et halvt år før opstillingsfristen, mens et orienteringsmøde, der afholdes efter den almindelige sommer-
ferieperiode, til fulde vil opfylde lovens hensigt.

Betydning af offentligt møde 
At orienteringsmødet er offentligt, betyder, at alle borgere i landet kan møde op og deltage. Menighedsrådet 
kan derfor ikke forlange, at deltagerne i mødet bor i sognet, er medlemmer af folkekirken eller er danske stats-
borgere. Enhver person, der ønsker at deltage i mødet, har ret til at gøre det.
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Opstillingsmøde i forlængelse af orienteringsmøde
Det er en mulighed, og det kan være en god idé, hvis menighedsrådet inden mødet overvejer, om man vil 
foreslå og lægge lokaler til, at der holdes opstillingsmøde umiddelbart efter orienteringsmødet. I det tilfælde 
skal man gøre sig klart, at orienterings- og opstillingsmødet er to forskellige arrangementer, selv om de ligger 
i forlængelse af hinanden og ofte opleves som ét og samme møde. Til forskel fra orienteringsmødet kan arran-
gøren af et opstillingsmøde godt forlange, at kun personer med stemmeret til det lokale menighedsrådsvalg 
deltager i opstillingen af kandidater. 

Fælles menighedsråd
Et fælles menighedsråd er også et menighedsråd, så dette skal også afholde et orienteringsmøde.

Første gang, der skal være valg til det fælles menighedsråd
Går menighedsrådene sammen i et fælles menighedsråd efter et valg, er det fortsat de enkelte menighedsråd, 
der er menighedsråd og som har pligt til at holde orienteringsmøder. Det kan selvfølgelig være oplagt også at 
give en orientering i fællesskab, men det skal være ud over det lovpligtige orienteringsmøde.

4.1 Indkaldelse til det offentlige orienteringsmøde
Er der særlige krav om, hvordan mødet skal indkaldes?
Der er ikke særlige krav om, at mødeindkaldelsen skal annonceres bestemte steder eller i bestemte blade. Men 
da mødet er offentligt, skal indkaldelsen sikre, at offentligheden reelt får adgang til mødet. Derfor er det ikke 
nok at annoncere mødet fra prædikestolen. Det skal annonceres så bredt, at også de personer i sognet, der 
ikke er medlem af folkekirken, kan blive opmærksomme på, at menighedsrådet holder offentligt orienterings-
møde. 

Vær særligt opmærksom på, at hvis menighedsrådet tager initiativ til, at der afholdes opstillingsmøde i forlæn-
gelse af orienteringsmødet, bør dette også annonceres. 

4.2 Dagsorden til orienteringsmødet
Hvilke emner skal behandles på orienteringsmødet?
Valgloven angiver de emner, der skal behandles på orienteringsmødet. Dette er en redegørelse af menigheds-
rådets arbejde i den forløbne periode, de kommende arbejdsopgaver og reglerne for opstilling af kandidater. 
Orienteringsmødet er således en god lejlighed til at fortælle om menighedsrådsarbejde generelt. 
 

Forslagets pkt. 3, 4 og 5 er obligatoriske at behandle på mødet. 

Hent annonce til orienteringsmødet på Den Digitale Arbejdsplads

Forslag til standarddagsorden: 

1.  Velkomst
2.  Menighedsrådets opgaver og kompetence
3.  Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg
4.  Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet
5.  Redegørelse for regler vedr. opstilling af kandidater til menighedsrådsvalget
6.  Afslutning
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Mødeleder ved orienteringsmødet
Der er ingen regler for, hvem der skal lede orienteringsmødet, men da det er menighedsrådet, der har ansvaret 
for dette møde, vil det være meget naturligt, at formanden påtager sig denne opgave. Der er imidlertid intet til 
hinder for, at menighedsrådet vælger en anden til opgaven.

Afslutning af orienteringsmødet
Hvis der holdes opstillingsmøde i forlængelse af orienteringsmødet, er det især vigtigt at afslutte orienterings-
mødet på en måde, så det står alle klart, at det nu er et helt andet møde, der begynder. 

5 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 skal skrives på en fast formular. Hvordan listen udfyldes med kan-
didater 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 opstil-
les 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 partier, kirkelige grupperinger eller organisationer, der har tradition for at opstille lister 
til menighedsrådsvalget. 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 indleve-
res 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 stemmekasser. 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  kun indleveres én kandidatliste. 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 opstillingsmødet 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.
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5.1 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 det orienterende møde er det afgående menighedsråd vært. 
Det er derfor naturligt nok, at det afgående menighedsråd, som har skaffet lokaler til mødet og evt. serveret 
kaffen, også opfattes som vært for opstillingsmødet, når dette afholdes i forlængelse af det orienterende 
møde. 

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.

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 en 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. 

Formålet er at skabe en åben demokratisk proces, som giver tillid til den fælles liste, forsamlingen kan enes 
om. Dette er vigtigt, fordi den fælles liste i langt de fleste tilfælde ender med at udgøre det kommende menig-
hedsråd. For at skabe en åben demokratisk proces foreslår Landsforeningen og ministeriet, at menighedsrå-
dene laver en styret opstillingsform for opstillingsmøderne.  

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. 

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. 

Hent annonce til indkaldelse af orienterings- og opstillingsmødet på Den Digitale Arbejdsplads
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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. 

Anbefalinger til menighedsrådets forberedelse 
Menighedsrådet kan:

1.  Vælge hvem, der byder velkommen på menighedsrådets vegne (se under kommentaren til dagsordenspkt.
2.  Printe udskrifter af forslag til forretningsorden for opstillingsmødet i passende antal eksemplarer til 
  uddeling.
3.  Forberede at gennemgå forretningsordenen for forsamlingen, eventuelt foreslå ændringer til standard-  

 forretningsordenen efter lokale forhold. Der er hjælp at hente i kommentarerne.
4.  Finde et forslag til en dirigent
5.  Købe materialer til stemmesedler.
6.  Tage stilling til evt. servering.

Hvor, det er menighedsrådet, der er vært, er det naturligt, at menighedsrådet har valgt et af dets medlemmer 
til at byde velkommen til opstillingsmødet. Det vil være hensigtsmæssigt, at det ikke er samme person som har 
ledet orienteringsmødet. Det giver mulighed for at vise, at:

1.  Det lovregulerede offentlige orienteringsmøde, som menighedsrådet skal afholde, er slut.
2.  Der nu afholdes et opstillingsmøde, hvor det er nødvendigt at skelne mellem 
   a. Medlemmer, der har stemmeret i sognet og med rette kan deltage i opstilling og
   b. De, der ikke har stemmeret i sognet og derfor alene kan overvære mødet som tilhørere.

Stemmeret for præster
Præster har kun 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.

5.2 Anbefalet forretningsorden for opstillingsmødet
Hvorfor skal vi have en forretningsorden?
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 bagefter. Herved skaber deltagerne enighed 
om rammerne 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.



 VÆRD AR VIDE OM VALG 2012 - FOR MENIGHEDSRÅD12

Landsforeningen og ministeriet anbefaler, at menighedsrådet afslutter mødet med at gøre forsamlingen op-
mærksom på, at det står enhver frit for at opstille en alternativ liste til den fælles kandidatliste, der er opstillet 
på mødet. Muligheden er reel og den bør nævnes, så enhver fremmødt ved, at det er muligt at få et afstem-
ningsvalg frem for et aftalevalg. At nogle vælgere har fundet sammen på en fælles kandidatliste udelukker 
ikke afstemningsvalg. Det er i en god demokratisk ånd at nævne muligheden for indlevering af en alternativ 
kandidatliste. 

6 Udfyldningsvalg og nyvalg
I tilfælde af, at det nyvalgte menighedsråd ikke er fuldtalligt vælger biskoppen, om rådet skal fungere med det 
mindre antal, eller om der skal udskrives udfyldningsvalg. 

Hvad så hvis der efter et udfyldningsvalg stadig ikke er et fuldtalligt råd?
Så vælger biskoppen, om rådet skal fungere med det mindre antal, eller om rådets funktioner 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 kandidater 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 tomme pladser, som jo 
netop ikke er listens.

Nyvalg
I tilfælde af, at der ikke er nogen, der stiller op, varetages menighedsrådets opgaver af det gamle råd. 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 menigheden sin indstil-
lingsret ved præstevalg, og biskoppen beslutter hvilket andet menighedsråd, der skal varetage menighedsrå-
dets funktioner i valgperioden.

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

7 Det konstituerende møde
Det nyvalgte menighedsråd skal holde sit konstituerende møde, inden dets funktionsperiode begynder, det vil 
sige inden 1. søndag i advent, som i 2012 falder søndag den 2. december. 

7.1 Dagsorden, indkaldelse og mødeledelse
Deltagere
Alle fødte og nyvalgte medlemmer deltager i det konstituerende møde, og derudover deltager den 
 repræsentant for medarbejderne, der er valgt på et medarbejdermøde.

Læs om kandidater og stilleres opgaver i Værd at vide om valget 2012 – for kandidater og stillere
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Indkaldelse og først valgte
Det er det først valgte medlem af menighedsrådet, der indkalder til og leder det konstituerende møde, indtil 
en formand er valgt. Har der været afstemningsvalg, er det først valgte medlem den kandidat, der er valgt som 
nr. 1 på den kandidatliste, der har fået mandat nr. 1. Ved aftalevalg fremgår det af kandidatlisten, hvem der er 
først valgt.

Til brug for mødet skal den først valgte medbringe den udskrift af KIS, vedkommende har fået tilsendt fra 
stiftsadministrationen. Det først valgte medlem skal have udskriften i hænde senest torsdag i ugen efter valg-
dagen, det vil sige den 22. november 2012. 

Der er ikke en tidligste tidsgrænse for, hvornår det konstituerende møde skal holdes. Har der været aftalevalg, 
og kender menighedsrådet derfor sammensætningen allerede den 2. oktober kl. 19.00, er der intet til hinder 
for at indkalde til konstituerende møde allerede på dette tidspunkt, hvis man finder det hensigtsmæssigt. 
Hvis der viser sig behov for at indkalde en stedfortræder til det konstituerende møde, må menighedsrådet dog 
afvente fristen for at indlevere den særlige stedfortræderliste den 6. november 2012, for at være sikker på, at 
det er den rette stedfortræder der indkaldes. Det nyvalgte menighedsråd træder først i funktion ved kirkeårets 
begyndelse.

Den først valgte i fælles menighedsråd
Ved fælles menighedsråd betragtes hovedsognets først valgte, som den først valgte i det fælles menighedsråd.
Der findes ingen regler herom, så det er også muligt at aftale noget andet sognene imellem.

Offentlig adgang til det konstituerende møde
Det konstituerende møde er et almindelige offentligt menighedsrådsmøde, og der gælder de samme regler 
som for andre menighedsrådsmøder. Tid og sted for mødets afholdelse skal derfor offentliggøres på samme 
måde, som andre menighedsrådsmøder offentliggøres lokalt. At mødet afholdes før funktionsperiodens begyn-
delse, er begrundet i praktiske hensyn og medfører ikke, at mødedeltagerne kan vælge at se bort fra menig-
hedsrådslovens bestemmelser.
Medarbejderrepræsentanten skal ligeledes indkaldes til det konstituerende møde, da her gælder præcis de 
samme regler som for andre menighedsrådsmøder.

Hvis et medlem ikke har mulighed for at deltage 
I tilfælde af, at et medlem ikke kan deltage i det konstituerende møde, skal der indkaldes en stedfortræder. 
Normalt varetager formanden denne opgave, men inden afholdelsen af det konstituerende møde har man 
endnu ingen formand, og opgaven varetages derfor af det først valgte medlem. 

Dagsorden
På det konstituerende møde, som afholdes før funktionsperiodens begyndelse, kan der alene afgives menig-
hedsrådsløfte og behandles andre konstitueringsspørgsmål, det vil sige spørgsmål om tab af valgbarhed, valg 
af formand, næstformand og valg til andre enkeltmandsposter samt valg til de lovpligtige udvalg.

Udvalg der skal nedsættes som del af konstitueringen er, det stående udvalg (typisk kaldet kirke- og kirke-
gårdsudvalget), det stående præstegårdsudvalg ved flersognspastorater og valgbestyrelse samt formand for 
valgbestyrelsen til det næste menighedsrådsvalg. Der kan ikke træffes andre beslutninger på det konstitu-
erende møde. 

Menighedsrådet træder først i funktion ved det nye kirkeårs begyndelse og først på det tidspunkt kan rådet 
træffe beslutninger om for eksempel at ændre vedtægter for enkeltposter, forretningsordenen eller nedsætte 
de særlige udvalg. 

Indkaldelse
Ved indkaldelse til det konstituerende møde gælder den eksisterende forretningsorden fortsat. Ændringer heri 
skal foretages efter den procedure, der er i forretningsordenen og kan først gennemføres efter rådet er tiltrådt 
1. søndag i advent.
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Menighedsrådsløfte 
Det er ikke muligt at træde ind i menighedsrådet og deltage i sagsbehandling, før man har underskrevet 
menighedsrådsløftet. Man skal ikke indtræde og underskrive menighedsrådsløftet, hvis man har mistet sin 
valgbarhed.

Burde man ikke underskrive menighedsrådsløftet, inden man kan afgøre valgbarhedsspørgsmålet?
Dette er en diskussion, der gentager sig. Det gør den, fordi uanset hvilken rækkefølge vi vælger at foreslå, så er 
der gode argumenter for det modsatte. Man kan ikke træde ind i menighedsrådet og deltage i sagsbehandling, 
før man har underskrevet menighedsrådsløftet, og man skal ikke indtræde og underskrive menighedsrådsløf-
tet, hvis man har mistet sin valgbarhed.

Ingen af de to mulige rækkefølger er rigtig gode; og dermed er det heller ikke mere forkert at tage menigheds-
rådsløftet før valgbarheden, hvis man har tradition for det eller synes bedre om det.

Ved begyndelsen af det konstituerende møde skal alle nyvalgte medlemmer afgive en erklæring på ære og 
samvittighed om at ville udføre det dem betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske 
folkekirke, så den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. Vil et medlem ikke afgive denne 
erklæring, kan den pågældende ikke være medlem af menighedsrådet og kan derfor ikke deltage i de øvrige 
punkter på det konstituerende møde.

Medarbejderrepræsentanten er ikke medlem af menighedsrådet, men har ret til uden stemmeret at deltage i 
rådets møder. Derfor skal medarbejderrepræsentanten ikke afgive ovennævnte erklæring.

Kan man ikke vælge udvalgene før enkeltposterne?
Der er ingen regler for denne rækkefølge. Enkeltposterne kan vælges først, fordi det umiddelbart virker mest 
praktisk, men man kan sagtens gøre det omvendt.

Valg af udvalg ved forholdstalsvalgmåden
Ved valg af det stående udvalg (typisk kaldet kirke- og kirkegårdsudvalget) og andre udvalg benyttes forholds-
talsvalgmetoden, hvis blot ét medlem ønsker det. Dog skal denne valgmåde altid benyttes ved valg af valgbe-
styrelse. Forholdstalsvalgmåden beskrives nærmere i afsnit 7.2.

Valg af formand
Alle medlemmer af menighedsrådet kan vælges som formand – også præsten. Men præsten har ikke stemme-
ret ved valget af formand, da præsten er født medlem af menighedsrådet. 

Valg af kontaktperson
Præsten kan også vælges som kontaktperson, men som den eneste har præsten ikke pligt til at modtage valg 
som kontaktperson. 

Kirkefunktionærer, hvis ansættelsesforhold enten er under 8 timer om ugen eller af under en måneds varighed, 
er valgbare til rådet, og dermed også til hvervet som kontaktperson.

Landsforeningen kan ikke anbefale at vælge en kontaktperson, der samtidig er ansat ved kirken, selv om 
der kun er tale om et mindre ansættelsesforhold.
En ansat vil ofte i mange af de opgaver, kontaktpersonen varetager, være inhabil ud fra en konkret vurde-
ring, hvorfor det i praksis vil være svært at løse opgaven. 

Landsforeningen har udarbejdet et forslag til en mødeindkaldelse med en dagsorden for det konstitu-
erende møde. Hent forslaget på Den Digitale Arbejdsplads
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Begrænsninger ved valg af poster
Formanden for menighedsrådet kan ikke vælges til kirkeværge eller kasserer. 

Posternes varighed
Valgene til enkeltmandsposterne er alle gældende for et år. 

7.2 Valg af valgbestyrelse
En del af menighedsrådets konstituerende opgave er at vælge en valgbestyrelse til at forestå det næste valg.

Medlemmer
Menighedsrådet vælger en valgbestyrelse bestående af tre medlemmer valgt efter forholdstal og blandt rådets 
medlemmer. Både fødte og valgte menighedsrådsmedlemmer kan vælges til bestyrelsen. Personer uden for 
rådet og medarbejderrepræsentanter kan ikke vælges til valgbestyrelsen.

Tidspunkt
Menighedsrådets konstituering skal finde sted inden funktionsperiodens start. Valg af valgbestyrelse er, som et 
af de lovpligtige udvalg, en del af menighedsrådets konstituering.

Valget
Valgbestyrelsen vælges efter forholdstalsmetoden. 
Det indebærer følgende:

1. Menighedsrådsmedlemmerne fortæller formanden, om de ønsker at samle sig i grupper, der vil stemme 
 sammen. Grupperne dannes på mødet, hvor valget finder sted, og de kan dannes helt uafhængigt af de 
 lister, rådsmedlemmerne blev valgt ind i rådet fra.

2.  Ved hjælp af forholdstalsvalgmetoden/d´Hondtske metode afgøres det, hvor mange medlemmer af valg-
 bestyrelsen de enkelte grupper kan tilkomme. Hver gruppes medlemstal divideres først med 1, så med 2,  
 så med 3 og så videre. De tal, der fremkommer herved, anviser, i hvilken rækkefølge de enkelte grupper kan
 udpege et medlem, idet først højeste tal, så næsthøjeste tal og sidst tredjehøjeste tal giver gruppen mulig
 hed for at udpege et medlem. 

Eksempel:
Hvis der i et råd med 9 medlemmer er anmeldt tre grupper, A med 5 medlemmer, B med 3 medlemmer og C 
med 1 medlem, ser regnestykket således ud:

3.  Herefter afgør hver gruppe, hvilken person eller personer, der er valgt til valgbestyrelsen fra deres gruppe.

Ved valg til valgbestyrelse er der ikke mulighed for at bruge andre metoder end ovenfor beskrevne, men hvis 
menighedsrådsmedlemmerne ikke deler sig i flere grupper, bliver forholdstalsvalgmetoden reelt overflødig, da 
der så blot er tale om en gruppe, der skal udpege sine medlemmer. Metoden anvendes for at beskytte mindre-
tal i menighedsrådet, da den sikrer, at mindretal af en vis størrelse kan blive repræsenteret i valgbestyrelsen.

Valg af formand for valgbestyrelsen mv.
Det er menighedsrådet, der vælger en formand for valgbestyrelsen blandt valgbestyrelsens medlemmer. 

A B C

Antal/1 5 (1.medlem) 3 (2.medlem 1

Antal/2 2,5 (3.medlem) 1,5 0,5
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7.3 Fælles præstegårdskasse i pastorat med  
flere sogne
Pr. 1. januar 2011 skulle den fælles præstegårdskasse indgå i et af pastoratets kirkekasser. Derfor skal der ikke 
længere vælges fælles kasserer, og derfor er det ikke længere nødvendigt at holde fællesmøde med henblik på 
dette, da kassererhvervet varetages af den kasserer, der er valgt i det menighedsråd, der har præstegårdskas-
sen. Det fælles kirkegårdsudvalg bestyrer præstegårdskassen.
 

7.4 Indberetning af konstituering
Efter konstituering skal den nyvalgte formand senest tirsdag den 4. december 2012 sende meddelelse til 
stiftsadministrationen om valg af formand, næstformand, kasserer, kirkeværge, kontaktperson og tegningsbe-
rettiget  samt om valg af medlemmer til valgbestyrelse.

Stiftet indfører oplysningerne i Ministeriet for Ligestilling og Kirkes informationssystem.  

7.5 Bekendtgørelse af resultatet af menighedsrådsval-
get og det konstituerende møde
Resultaterne skal bekendtgøres på to måder: 
 � Ved den førstkommende faste gudstjeneste efter det konstituerende møde bekendtgør præsten fra 
   prædikestolen hvem, der er valgt til medlemmer af menighedsrådet, og hvem, der er valgt til menigheds
   rådets formand.
 � Inden funktionsperiodens begyndelse sørger den nyvalgte formand for, at det bekendtgøres i den lokale  

  presse hvem, der er valgt til medlemmer af menighedsrådet, og hvem, der er valgt til menighedsrådets  
  formand.

7.6 Efter konstitueringen
Menighedsrådets gældende forretningsorden samt vedtægter for enkeltmandsposter bortfalder ikke, blot fordi et 
nyt menighedsråd tiltræder. Beslutninger om for eksempel at ændre vedtægter for enkeltposter, forretningsorde-
nen eller nedsætte de særlige udvalg kan først ændres efter 1. søndag i advent, når funktionsperioden er startet. 
Vær opmærksom på reglerne i den gamle forretningsorden om, hvordan forretningsordenen ændres. Ændringer i 
og tillæg til forretningsordenen skal behandles på to ordinære menighedsrådsmøder. Ved nyvalg af kontaktperson 
udfærdiges en ny vedtægt eller et tillæg til vedtægten med de ajourførte kontaktoplysninger.

Er der noget, som skal på dagsordenen på det første møde?
I begyndelsen af hvert kirkeår skal menighedsrådet træffe beslutning om, hvor de ordinære møder skal afholdes, 
samt hvor i menighedsrådskredsen(e), sagsfortegnelser og udskrifter af beslutningsprotokollen vil være fremlagt.

Landsforeningen har udarbejdet et annonceforslag, som kan bruges til offentliggørelsen. Hent den på 
Den Digitale Arbejdsplads

Landsforeningen anbefaler, at menighedsrådet snarest vælger en valgbestyrelse, hvis menighedsrådet 
ikke fik valgt valgbestyrelse i forbindelse med konstituering.
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Beslutningerne om dette skal bekendtgøres til offentligheden. Menighedsrådet bestemmer, hvordan bekendt-
gørelsen skal ske. Der er ingen regler for denne bekendtgørelse, men det er ikke nok, at præsten meddeler det 
fra prædikestolen.

7.6 Medarbejderrepræsentant i menighedsrådet
Kirke- og kirkegårdsfunktionærerne har ret til at vælge en medarbejderrepræsentant, der må deltage i menig-
hedsrådets møder med taleret og ret til at stille forslag. 

Hvem kan vælges til medarbejderrepræsentant?
Alle fastansatte eller konstituerede kirke- og kirkegårdsfunktionærer uanset ansættelsens omfang kan vælges, 
uanset om de er valgt som repræsentant for deres personalekategori eller ej, dvs. uanset om de har stemme-
ret på medarbejdermødet.

Er der nogen begrænsninger i forhold til, at en tidsbegrænset ansat - for eksempel på kirkegården - kan 
vælges til medarbejderrepræsentant?
Principielt ikke, men en person, der er tidsbegrænset ansat, mister sin valgbarhed til hvervet som medarbej-
derrepræsentant i den periode, hvor vedkommende er fratrådt. Der må derfor i givet fald vælges en ny medar-
bejderrepræsentant for resten af funktionsperioden for medarbejderrepræsentanten. Den fratrådte medarbej-
der genindtræder således ikke i medarbejderrepræsentant funktionen ved genansættelse i samme stilling.

Er der nogen begrænsninger på, hvor lille et ansættelsesforhold en medarbejderrepræsentant kan have?
Nej, blot der er tale om et fast ansættelsesforhold og ikke en vikaransættelse. Eksempelvis et kormedlem i et 
lønnet kor vil også være valgbar.

Hvis der ikke er nogen kirkefunktionærer, der er villig til at lade sig vælge som medarbejderrepræsentant, 
kan de så undlade at vælge en repræsentant, eller kan man tilbyde at betale repræsentanten et honorar for 
at deltage?
Muligheden for at vælge en medarbejderrepræsentant er et tilbud til medarbejderne. Det er helt frivilligt, om de 
vil benytte det, hvilket betyder, at hvis ingen stiller op, bliver ingen valgt. Det er ikke muligt at give medarbejder-
repræsentanten et honorar. Gartnere og gartneriarbejdere på bykirkegårde, har dog en overenskomstmæssig 
ret til normal timeløn eller afspadsering 1 til 1 for at deltage, når mødet ligger uden for normal arbejdstid.

Der skal ikke vælges stedfortræder for medarbejderrepræsentanten. 

Medlemsregistrering til Landsforeningens medlemsdatabase.
Landsforeningen af Menighedsråd benytter sig af opdateringer fra KIS – Ministeriet for Ligestilling og 
Kirkes Informationssystem - til opdatering af foreningens medlemsdatabase. Det betyder i praksis, at 
menighedsrådene kun skal oplyse om medlemmer og konstituering og melde ændringer vedrørende 
medlemmer i rådet til eget stift.

Udsendelse af Menighedsrådenes Blad
Menighedsrådene skal holde Landsforeningen direkte informeret om de abonnenter af Menighedsrå-
denes Blad, som ikke er medlem af menighedsrådet, f.eks. ansatte ved kirken eller stedfortrædere til 
menighedsrådet
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