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1 Valgbestyrelsens opgave

Valgbestyrelsens overordnede opgave er, at forberede, lede og indberette resultatet af menighedsrådsvalget 
i menighedsrådskredsen. Der er en række konkrete opgaver knyttet til valget, og en del af disse skal løses i 
starten, uanset om der er aftalevalg eller afstemningsvalg i sognet. Derudover er der en række opgaver alt 
afhængig af, om der er indleveret en eller flere lister. Alle valgbestyrelsens opgaver er beskrevet i denne vej-
ledning.

Hjælp til valgbestyrelsen
De øvrige menighedsrådsmedlemmer har pligt til at hjælpe valgbestyrelsen med dens ar bejde. Desuden kan 
valgbestyrelsen få hjælp til at løse visse opgaver fra kommunalbestyrelsen. Det sker eksempelvis ved, at 
kommunens folkeregi ster / borgerservice modtager brevstemmer, hvis der skal være afstemningsvalg.

Valgbestyrelsen kan også vælge at ansætte en lønnet medhjælper. Hvis valgbestyrelsen ønsker, at kordeg nen 
fungerer som sekretær for valgbestyrelsen, er dette også en mulighed. Menighedsrådet må i så fald prioritere 
kordegnens opgaver, for at få opgaverne i forbindelse med valget løst. For overenskomstansatte kordegne er 
det desuden muligt at betale kordegnen for merarbejde, hvis der sker en væsentlig overskridelse af den nor-
merede arbejdstid, ud over det et eventuelt rådighedstillæg honorerer.

Beslutningsprotokollen
Valgbestyrelsen skal løbende føre alle valgbestyrelsens beslutninger ind i menighedsrådets beslutnings-
protokol. Dette skal ske af hensyn til dokumentation i tilfælde af eventuelle fremtidige klager over valget.

Valgets afslutning
Uanset om der er aftalevalg eller afstemningsvalg har valgbestyrelsen ansvaret for at indberette valgresultatet 
til stiftsadministrationen og afslutte valget.

2 Fælles menighedsråd 
 

Har flere sogne fælles menighedsråd, følges som udgangspunkt de sædvanlige regler for valget. Hvis der gæl-
der noget særligt, fremgår det under de enkelte afsnit i vejledningen. 

Flere valgkredse
Ved fælles menighedsråd gennemføres valget selvstændigt og med kandidatlister for hvert af sognene under 
ledelse af en fælles valgbestyrelse. Opgørelsen af valget foretages i hvert sogn for sig.  
 
Selv om de to eller flere sogne har fælles menighedsråd, eksisterer de enkelte sogne fortsat som hver sin 
valgkreds. Det betyder, at:

∆   Der er mulighed for, at der bliver aftalevalg i et eller flere sogne i det fælles menigheds råd, mens der bliver 
afstemningsvalg i et eller flere andre sogne i det fælles menigheds råd.

∆ Det kan forekomme, at et eller flere sogne i det fælles menighedsråd kan finde kandida ter nok til at udfylde 
pladserne og et passende antal stedfortrædere, mens et andet sogn ikke kan finde det antal kandidater, 
der skal vælges. Konsekvensen heraf er, at det fælles me nighedsråd ikke bliver fuldtalligt. Det er nemlig ikke 
muligt at bruge kandidater fra de an dre kredse til at fylde de tomme pladser, som den ene kreds ikke kan få 
besat.

Hvis man ønsker at bruge hinandens kandidater til at fylde op, kan det kun ske ved en egentlig sognesammen-
lægning.
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Valgbestyrelsen, den første gang, der skal vælges fælles menigheds råd
Første gang der er valg til et fælles menighedsråd, vil valget blive gennemført af flere valgbe styrelser, det 
vil sige en fra hvert sogn, da der fortsat er flere menighedsråd ind til valget til det fælles menighedsråd er 
gennemført. Næste gang, der skal være valg til det fælles menighedsråd, ledes de separate valg af det fælles 
menighedsråds fælles valgbestyrel se.

Beslutningsprotokol
Første gang, der er valg til fælles menighedsråd, fører hver valgbestyrelse en selvstændig beslutningsprotokol 
for hvert menighedsråd. Næste gang føres beslutningsprotokollen samlet for det fælles menighedsråd.

3 Bekendtgørelse af valgreglerne
Valgbestyrelsen skal offentligt meddele hvilke regler, der gælder for udfyldning og indleve ring af kandidatlister 
til menighedsrådsvalget. Meddelelsen skal gives ved alle regelmæssige gudstjenester søndagene den 2. og 9. 
september 2012 samt i dagspres sen eller lokalaviser i første halvdel af september 2012. 

Regelmæssige gudstjenester bety der de normalt planlagte gudstjenester. Det er ikke et krav, at der skal iværk-
sættes ekstra gudstjenester. 

Valgbestyrelsen kan overveje at kontakte andre sogne i området og lave en fælles annoncering for at reducere 
annonceudgifterne. 

Bekendtgørelse af valg til fælles menighedsråd
Valgbestyrelsen skal bekendtgøre, at der skal indgives særskilt kandidatliste for hvert sogn i det tilfælde, hvor 
to eller flere sogne har fælles menighedsråd. Herudover sker bekendtgørelsen efter de normale regler. 

4 Krav til kandidatlistens udformning
Ministeriet for Ligestilling og Kirke har udarbejdet en obligatorisk blanket (formular), som skal bruges ved 
udfyldning af kandidatlisten.

Det er en mangel ved kandidatlisten, hvis ikke den obligatoriske blanket er brugt. 

4.1 Antallet af stillere og kandidater 
Stillerne er den samling af vælgere, der står bag kandidaterne. Stillerne sikrer, at der er et minimum af folkekir-
kemedlemmer, der på forhånd tilkendegiver deres støtte til listens kandidater. 

Det er stillerne, der ”ejer” kandidatlisten, og det er derfor stillerne, der træffer beslutning om kandidatlistens 
udformning og som skal udbedre eventuelle mangler ved listen.

Som hjælp til annoncering i dagspressen og lokalaviser har Landsforeningen udarbejdet forslag til an-
nonce til bekendtgørelse af valg i ét menighedsråd, et forslag til en fællesannonce for flere menigheds-
råd, et annonceforslag for fælles menighedsråd og et annonceforslag til første gang, der skal være valg 
til fælles menighedsråd. 
Hent det relevante annonceforslag på Den Digitale Arbejdsplads.

Hent kandidatlisten på Den Digitale Arbejdsplads
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En korrekt udfyldt kandidatliste skal indeholde mindst 5 stillere og én kandidat. Det er ikke et krav, at listen 
indeholder lige så mange kandidater, som der er pladser i menig hedsrådet. 

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, og listen kan dermed have flere stedfor-
trædere at gøre brug af i løbet af funktionsperioden.

Valgbestyrelsen skal undersøge om, en kandidat samtidig er stiller for listen, og om en kandidat samtidig er 
kandidat for en anden liste. I disse tilfælde er kandidatlisten ugyldig. En kandidat kan dog godt være stiller for 
en anden liste. 

4.2 Kandidaters skriftlige samtykke
Kandidater skal give skriftligt samtykke på kandidatlisten. 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 og under alle omstændigheder i en skriftlig 
original. 

Mangler der en underskrift fra en kandidat på kandidatlisten, skal valgbestyrelsen senest den 9. oktober 
2012 give stillerne meddelel se om, at der er denne mangel på listen, og at den skal udbedres senest den 16. 
oktober 2012, kl. 19.00. Hvis personen skriver under på kandidatlisten inden fristens ud løb, er listen gyldig. Hvis 
underskriften modtages i en form for kopi, f.eks. pr. fax eller e-mail, er det nødvendigt, at kandidaten afgiver 
en samtykkeerklæring på sit kandidatur til valgbestyrelsen. Dette vil som udgangspunkt opfylde valglovens 
betingelser. Det er valgbestyrelsens afgørelse, om den kan godkende samtykkeerklæringen. Vil vedkommende 
ikke underskrive eller bekræfte sin underskrift, fjerner valgbestyrelsen den på gældende fra listen.

Stillerne kan ikke føje en ny kandidat på listen i den periode, der er til at udbedre mangler, fordi perioden ligger 
efter indleveringsfristens udløb den 2. oktober 2012, kl. 19.00.

Navneoplysninger på kandidatlisten
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 
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 eller andet 
ud over det borgerlige navn, hvis der er navnesammenfald på listen.

Datoer:
2. oktober 2012 kl. 19.00:  Sidste frist for indlevering af kandidatlister
9. oktober 2012:  Sidste frist for valgbestyrelsen til at give besked til stillere om mangler på kandi- 
   datlister
16. oktober 2012 kl. 19.00:  Frist for stillerne til at give valgbestyrelsen de udbedrede kandidatlister

EKsEmpEl:
∆   Menighedsrådet består af to præster og 12 valgte medlemmer. I det tilfælde må en liste højst inde-

holde (2 *12 =) 24 kandidater.



4.3 Sideordnet eller prioriteret opstilling
Det er stillerne, der afgør, om kandidater ne på listen skal opstilles sideordnet eller prioriteret. Hvis kandidater-
ne opstilles sideordnet, er det alene vælgerne, der afgør hvem, der bliver valgt. Ved prioriteret rækkefølge har 
de øverste på listen større chance for at blive valgt ind end de, der står længere nede på listen.

Angivelsen af, om stillerne har valgt sideordnet eller prioriteret opstilling, fremgår af afkrydsningsfeltet under 
”Kandidatrækkefølge” på kandidatlistens forside.

Det er vigtigt, at valgbestyrelsen er opmærksom på at vejlede stillerne om, at det kan få stor betydning for 
listen, om de vælger sideordnet eller prioriteret rækkefølge, hvis der skulle blive afstemningsvalg.

Betydningen af sideordnet eller pri oriteret opstilling for valg af kandidater 
Mandatfordelingen, efter afstemningsvalget, 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 der både personlige stemmer  
 og listestemmer.

 2.  Bagefter afgøres det hvilke personer fra den enkelte liste, der er valgt ind på de pladser i menighedsrådet,  
 som listen har opnået ved valget. I forhold til dette punkt kan det blive helt afgørende, om listen er sideord- 
 net eller prioriteret.

Betydningen af sideordnet eller prioriteret opstilling for 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.
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Sideordnet opstilling:
 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 kandidater, der bliver valgt.

Prioriteret opstilling:
 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.

Sideordnet opstilling:
 Hvis der bliver afstemning, er det alene de personlige stemmer, der afgør hvem, der bli ver stedfortræ-

dere 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 stem-
mer, de har fået.

 Hvis der ikke bliver afstemning, skal stillerne på et bilag til kandidatlisten anføre, hvilke af de sideord-
nede kandidater, der skal betragtes som valgt. Desuden skal de anføre en prioriteret ræk kefølge for de 
øvrige, der herefter betragtes som stedfortrædere i nævnte rækkefølge, medmindre stillerne vælger at 
indlevere en særlig stedfortræderliste.

Prioriteret opstilling:
 Hvis der bliver afstemning, opgøres rækkefølgen af stedfortræderne på samme måde som rækkeføl-

gen af de valgte kandidater.
 Hvis der ikke bliver afstemning, er de kandidater, der ikke er valgt til menighedsrådet, stedfortrædere i 

den rækkefølge, som de står på listen, medmindre stillerne vælger at indlevere en særlig stedfortræ-
derliste. 
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4.5 Listebetegnelse

Hvis stillerne for en kandidatliste ønsker en bestemt listebetegnelse, skal den fremgå skriftligt af den obligato-
riske kandidatliste. 

For at listebetegnelsen bliver gældende, skal:
 1. samtlige stillere og kandidater på listen have accepteret dette ønske med deres under skrift og
 2. den valgte listebetegnelse ikke allerede være 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.

Det er ikke muligt at vinde hævd på en given listebeteg nelse fra valg til valg. Den, der kommer først, har ret til 
navnet, uanset hvem der brugte listebetegnelsen ved det seneste valg.

4.6 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. Hvis en liste ved 
optællingen får flere mandater end der er på li sten, får de andre lister disse mandater overført. Den regnetek-
niske betydning er vist med et par eksempler i valgcirkulærets pkt. 19.2.
Listeforbundet har udspillet sin rolle, når antallet af mandaterne er fordelt ved selve valget, og kan derfor ikke 
bruges til fordeling af stedfortrædere eller supplering af rådet i valgperioden.

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 at anmelde listeforbund er tirsdag den 
16. oktober 2012 kl. 19.00.

5 Valgbarhed
For at være valgbare til menighedsrådet, skal kandidaterne opfylde en række betingelser, som valgbestyrelsen 
skal kontrollere.

Kandidater skal:
∆   være fyldt 18 år på valgdagen 
∆   være medlem af folkekirken 
∆   bo i sognet eller
 1.  have løst sognebånd 
  til sognets præst og have valgt at udøve de parlamentariske rettig heder i dette sogn eller
 2.  ved flytning inden for pastoratet have meddelt præsten, at man har valgt fortsat at udøve de 
   parlamentariske rettigheder i det tidligere bopælssogn 
∆   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) 
∆   have dansk indfødsret eller have haft fast bopæl i Danmark uafbrudt et år forud for valgdagen 

Hent blanketten til anmeldelse af listeforbund på Den Digitale Arbejdsplads
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∆   ikke være ansat som kirkefunktionær med tjenestested i sognet med et ansættelsesforhold med en varighed 
på 1 måned eller mere og et omfang af over 8 timer. 

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 valgdagen.

Straffede personer kan godt opstilles som kandidater. Valgbestyrelsen kan ikke påpege det som en mangel ved 
listen eller slette vedkommende af listen. Det er det nyvalgte menighedsråd, der på sit konstituerende møde 
afgør, om en kandidat har mistet sin valg barhed på grund af straf.

Personer, der aktivt, offentligt og vedholdende har udbredt synspunkter, der er i modstrid med folkekirkens 
lære, kan også opstilles som kandidater, og valgbestyrelsen kan ikke påpege det som en mangel ved listen. Det 
er stiftsøvrigheden, der afgør, om valgbarheden fortabes. Valgbestyrelsens opgave er derfor alene at vejlede 
eventuelle klagere om klagemulighederne.
Spørgsmålet om valgbarhed kan først rejses efter vedkommende er valgt. Der er ingen regler om, hvem der 
kan rejse sagen overfor stiftsøvrigheden. Det er derfor ikke nødvendigt med en menighedsrådsbeslutning 
for at henvende sig til stiftsøvrigheden. Enhver der har en retlig interesse i sagens udfald, og det vil sige et 
enkelt menighedsrådsmedlem eller et medlem af menigheden kan hen vende sig til stiftsøvrigheden om dette 
spørgsmål. Stiftsøvrigheden kan også tage sagen op af egen drift, hvis stiftsøvrigheden ad anden vej har eller 
får kendskab til forholdene.

Kan en sognebåndsløser stille op til menighedsrådsvalget, hvis præsten, der er løst sogne bånd til, har 
orlov?
Ja, sognebåndet fortsætter, og man kan ikke løse sognebånd til den præst, der er konstitueret i stillingen. Det 
er muligt at løse sognebånd til den orlovshavende præst under dennes orlov.

Kan en præst, der kun er vikar i folkekirken, stille op i sit bopælssogn?
Nej, præster ansat i folkekirken er ikke valgbare uanset ansættelsens længde eller form. 

Kan en kandidat stille op udelukkende som stedfortræder for ikke at blive valgt til en plads i rådet, i tilfælde 
af afstemningsvalg?
Nej, en kandidat er nødt til at stille op som kandidat med den mulighed, der ligger i at blive valgt. Stedfortræ-
derpladserne går til de kandidater, der ikke opnår valg. Hvis en kandidat ikke står opført som kandidat på listen, 
kan kandidaten ikke blive stedfortræder i et afstemningsvalg. Kun i tilfælde af aftalevalg er det muligt, uden at 
have været kandidat på kandidatlisten, at blive stedfortræder via den særlige stedfortræderliste efterføl gende. 

5.1 Særligt om sognebåndsløsere
og indenpastoratsflyttere
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, hvis præsten dér 
vil modtage sognebåndsløseren. Denne mulig hed er i sit udgangspunkt en sag om forkyndelse, og man kan 
slutte sig til en præst, hvis for kyndelse man finder rigtig. 

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 bliver også brugt til at bevare tilknytningen til en menighedsrådskreds, hvis 
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. 

En sognebåndsløser, der ønsker at udøve sine parlamentariske rettigheder i sognebåndsløsersognet, skal have 
meddelt dette til præsten i forbindelse med sognebåndsløsningen. 

Flytter man inden for pastoratet kan et medlem dog godt fastholde sin valgret i den menighedsrådskreds, 
denne flytter fra. 

En indenpastoratsflytter, der ønsker at bevare sine par lamentariske rettigheder i fraflytningssognet, skal 
senest 4 uger efter meddelelse om flytningen til kommunens folkeregister skriftligt underrette præsten om, at 
denne ønsker at bevare valgretten i fraflytningssognet. Der er ingen formkrav hertil, men Landsforeningen har 
udarbejdet en blanket, der kan bruges til det. 

Hvis der er gået mere end 4 uger efter flytningen, er det for sent, og indenpastoratsflytteren har mistet mulig-
heden for at bevare sine parlamentariske rettig heder i det tidligere bopælssogn. 

Tidsfrist for kandidater og stillere
Hvis et medlem skal stille op på en liste eller være stiller til valget i 2012, skal den skriftlige anmodning om 
sognebåndsløsning 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 
elektroniske sognebåndsløserprotokol (SBL-protokollen) senest den 16. oktober 2012 kl. 19.00.

5.2 Særligt om kirkefunktionærers valgbarhed
Kirkefunktionærer, hvis ansættelsesforhold har en varighed på mere end 1 måned og hvis gennemsnitlige 
ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer, er ikke valgbare. Det vil sige, at kirkefunktionærer er valgbare, hvis 
ansættelsesforholdet enten er på 8 timer eller derunder om ugen i gennemsnit, uanset ansættelsens varighed, 
eller hvis ansættelsesforholdet har en varighed på under 1 måned, uanset timetal.

En kirkefunktionær, der kun er ansat i et lille eller et meget kortvarigt ansættelsesforhold, er altså valgbar og 
kan stille op til valget efter de almindelige regler.

Dispensationsmulighed
Det er ikke muligt at få dispensation fra valgbarhedsbetingelserne.

Kirkefunktionæren bor i et andet sogn end dennes tjenestested
En kirkefunktionær er valgbar i sin bopælskreds, medmindre denne via sognebåndsløsning eller indenpasto-
ratsflytning har flyttet sin valgbarhed til det sogn, hvor denne har tjeneste sted.

Kan den kirkefunktionær, der ikke er valgbar, godt være stiller?
Ja, for at være stiller behøver man ikke være valgbar i sognet. Det kræves kun, at man er vælger i sognet. Selv 
om en kirkefunktionær er omfattet af ansættelsesbevisloven og derfor ikke er valgbar, så har kirkefunktionæ-
ren ikke mistet sin valgret/stemmeret og dermed heller ikke retten til at være stiller.

Frivilligt arbejde for kirken
Ulønnet arbejde for kirken har ikke indflydelse på valgbarheden. Frivillige er derfor valgbare til menighedsrådet.

Hent blanketterne til sognebåndsløsere og indenpastoratsflyttere på Den Digitale Arbejdsplads
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6 Indlevering af kandidatliste

Valgbestyrelsen skal bemyndige to personer til at modtage kandidatlister. Der er ikke krav til dem, udover at 
mindst en af personerne skal have bopæl i menig hedsrådskredsen. Formålet er at tilstræbe at have to indleve-
ringssteder og derved give kredsens folkekirkemedlemmer let adgang til at indlevere kandidatlister. Valgbesty-
relsen kan selv bestem me, om man ønsker at benytte de bemyndigede personers private adresser som indleve-
ringssted, eller om kirkekontorets eller andre adresser benyttes som indleveringssteder. Det er imidlertid heller 
ikke udelukket, at de to bemyndigede personer bor på samme adresse f.eks. hvis, der er tale om et ægtepar.

Hvis kredsen dækker et stort geografisk område, kan det være en fordel at have to indleve ringssteder. Det kan 
dog også give nogle ulemper: Dels kan valgbestyrelsen ikke straks numme rere listerne, da man på det ene ind-
leveringssted ikke ved, om der lige inden er indleveret en liste det andet sted. Dels kan det komplicere situatio-
nen for dem, der vil indlevere en li ste i sognet, hvor det er uklart, om der indleveres en eller flere lister:

Benyttes to indleveringssteder bør modtagerne derfor omhyggeligt notere tidspunktet for kandidatlistens ind-
levering, så listerne efterfølgende kan nummereres i den rækkefølge, de er modtaget.

Valgbestyrelsens beslutning om hvem, der er de to bemyndigede personer, skal indføres i menighedsrådets 
beslutningsprotokol.

Skal den bemyndigede være hjemme hele tiden i de 7 dage?
Nej, men den bemyndigede skal være til at træffe på normale tidspunkter. Det kan være en fordel at annoncere 
de tidspunkter, hvor den bemyndigede kan træffes.

Kan andre i husstanden kvittere for modtagelsen, hvis den bemyndigede ikke er hjemme? 
Nej, det skal være en af de to personer, der er bemyndiget, som kvitterer og påfører tids punkt for indlevering, 
men kandidatlisten kan indleveres, hvis der ikke kræves kvittering. Det vil svare til at lægge den i postkassen.

Kan en bemyndiget modtage og kvittere for en liste, han/hun selv er kandidat på eller stiller for?
Ja, men det bør undgås, at den bemyndigede har en liste til at ligge, som han/hun tager frem og overdrager til 
sig selv inden for det angivne tidsrum. Indleveringshvervet bør over lades til en anden.

Kan kandidatlisten modtages som e-mail?
Nej, det er udelukket, fordi de opstillede skal underskrive på blanketten. Det er heller ikke nok, at kandidatlisten 
scannes ind med underskrift.

Kan kandidatlisten sendes med posten?
Ja, men det er stillernes ansvar, at kandidatlisten kommer frem til de bemyndigede til tiden. Kommer listen for 
sent frem, er den ugyldig.

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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Fælles menighedsråd
Der skal være 2 indleveringssteder for hvert sogn, også selv om der allerede er fælles menighedsråd, og valget 
varetages af en fælles valgbestyrelse. 

6.1 Tidsrum for indlevering
Kandidatlister kan kun indleveres i tidsrummet fra den 25. september 2012, kl. 19.00 til den 2. oktober 2012, 
kl. 19.00.  Kandidatlister er ugyldige, hvis de indleveres uden for tidsrummet.

Muligheden for at påføre yderligere kandidater på listen, efter den er indleveret
Det er ikke muligt at foretage ændringer i en liste, der 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 indleveringsfristen er udløbet, er der ingen mulighed for at tilføje listen yderligere kandidater.

Muligheden for at påføre yderligere stillere på listen efter den er indleveret
Hvis det viser sig, at der mangler stillere på en liste, f.eks. fordi en stiller senere viser sig ikke at have valgret el-
ler er afgået ved døden, har stillerne mulighed for at afhjælpe denne mangel ved listen senere. Det kan ske ved, 
at stillerne påfører listen nye stillere, i den periode stillerne får til at udbedre mangler ved listen.

6.2 Notering af indleveringstidspunkt

I forbindelse med indleveringen af kandidatlister skal de to, der er bemyndiget til at modtage listerne:

 ∆   notere det nøjagtige tidspunkt for indleveringen på listen
 ∆   kvittere for modtagelsen af listen og anføre det nøjagtige tidspunkt for indleveringen til den person,   
   der indleverer listen, hvis denne medbringer en genpart/kopi af listen
 ∆   give listen et nummer, der afspejler, hvornår den er indleveret i forhold til andre lister

Hvis der er flere indleveringssteder, skal de bemyndigede synkronise re deres ure, fordi indleveringstidspunk-
tet er afgørende for listernes rækkefølge på stemmesedlerne og i tilfælde af, at fle re lister har valgt samme 
listebetegnelse.

Når to lister indleveres samtidigt
Ved samtidig indlevering skal der trækkes lod mellem de to lister om, hvem der får det lave ste nummer og 
dermed den øverste placering på stemmeseddelen. Hvis man har flere indleveringssteder vil der være tale om 
samtidig indlevering, hvis der er noteret nøjagtig det samme indleveringstidspunkt på to lister.

I tilfælde af, at der står flere uden for døren den 25. september 2012 kl. 19.00, skal de betragtes, som om de 
alle var kommet samtidig, også selv om nogen af dem har stået der i kortere eller længere tid inden kl. 19.00.

Oplysninger om andre lister før fristens udløb 
Der er ret til aktindsigt i kandidatlisterne fra det tids punkt, valgbestyrelsen har dem i hænde. Retten til aktind-
sigt omfatter alle oplysninger, der ikke er omfattet af tavshedspligt. I praksis vil det sige, at cpr-numre ikke må 
oplyses, lige  som adresser, der er beskyttede, heller ikke må oplyses. Øvrige oplysninger på kandidatli sten er 
offentligt tilgængelige. Der er ikke krav om, at valgbestyrelsen først skal have kontrolleret listen.

Landsforeningens kontor vil være åbent for telefonisk rådgivning på telefonnummer 87 32 21 33 
mellem klokken 19.00 og 20.00 ved indleveringsfristens udløb den 2. oktober 2012.
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7 En kandidats mulighed for at trække sig 
fra kandidatlisten
Før indlevering af kandidatlisten 
Er kandidatlisten endnu ikke indleveret, kan kandidaten give valg bestyrelsen og listens stillere og kandidater 
skriftlig besked om, at vedkommende træk ker sit kandidatur tilbage. Personen bør sikre sig dokumentation for, 
at de pågældende har fået skriftlig besked. Hvis listen alligevel indleveres, vil den skriftlige dokumentation være 
helt central i forbindelse med en eventuel klagesag.

Foretager stillerne ændringer i kandidatlisten, inden den indleveres, enten fordi en eller flere kandidater eller 
stillere skal fjernes, eller fordi der skal påføres nye, kan valgbestyrelsen opfordre stillerne til at ud færdige en 
helt ny liste. Da der i mange tilfælde er mange underskrifter, der skal indsamles, kan en overstregning være et 
tiltalende alternativ. Hvis det gøres på en måde, så der ikke kan herske nogen tvivl om, hvad der er meningen, 
må det normalt kunne accepteres. Det er imidlertid valgbestyrelsen, 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. 

Efter indlevering af kandidatlisten
Når 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 accepterer det. 

Når valgbestyrelsen har bekendtgjort kandidatlisterne senest den 23. oktober 2012, kan en kandidatliste ikke 
trækkes tilbage.

8 Opgaver efter indleveringsfristens udløb

8.1 Validering af kandidatlister 
Valgbestyrelsen skal undersøge, om de indleverede kandidatlister opfylder kravene til en kandi datliste. Den 
proces kaldes prøvelse og en del af prøvelsen foregår ved en elektronisk validering i Kandidatsystemet, som der 
er adgang til via Den Digitale Arbejdsplads. 

Validering af oplysninger i kandidatsystemet
Kandidaterne og stillerne bliver elektronisk valideret ved, at valgbestyrelsen indta ster cpr-numre fra kandidat-
listerne i Kandidatsystemet og foretager en validering via Kandidatsystemet.  

Valgbestyrelsens indtastning af cpr-numrene fra kandidatlisterne skal ske senest den 8. oktober 2012 for 
menighedsråd med officiel e-postadresse og senest den 5. oktober 2012 for menighedsråd uden officiel 
e-postadresse. 

Validering af oplysningerne ved hjælp fra stiftsadministrationen
En kopi af kandidatlisten kan i stedet indsendes til stiftsadministrationen, som derefter foretager indtastnin-
gen. Listen skal være kommet frem til Stiftsadministrationen senest den 4. oktober 2012 kl. 9.00. Stiftsadmi-
nistrationen foretager indtastning af kandidaternes og stillernes cpr-numre. 
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Hvad valideres i kandidatsystemet?
I kandidatsystemet foretages en automatisk prøvelse af de valgbar hedsbetingelser, der kan efterprøves med 
oplysninger fra CPR og SBL-protokollen. Det drejer sig om, at kan didaten og stilleren:
 ∆    er fyldt 18 år.
 ∆    er medlem af folkekirken.
 ∆    bor i sognet, eller
   1.  har løst sognebånd til sognets præst og har valgt at udøve de parlamentariske rettighe der her, eller
   2.  ved flytning inden for pastoratet har valgt fortsat at udøve de parlamentariske rettigheder i det tid- 
   ligere bopælssogn
 ∆    ikke er under værgemål
 ∆   ikke er medlem af en valgmenighed
 ∆    har dansk indfødsret eller har haft fast bopæl i riget uafbrudt et år forud for valgdagen
 ∆   ikke samtidig er stiller for listen eller kandidat på en anden liste (man må godt samtidig være stiller 
   for en anden liste).

Valgbestyrelsen kan vælge at printe resultatet ud eller at sende det elektronisk til menighedsrådets officielle 
e-postkasse. Hjælper stiftsadministrationen valgbestyrelsen med indtastningsopgaven sender stiftsadmini-
strationen resultatet  af valideringen, uanset om der er problemer med kandidaters valgbar hed eller ej. Det vil 
sige, at valgbestyrelsen skal reagere over for stiftsøvrigheden, hvis der ikke modtages meddelelse.

Vær opmærksom på at systemet alene udfører en hjælpeopgave for valgbestyrelsen ved den elektroniske vali-
dering. Det er valgbestyrelsen, der skal træffe afgørelsen om listens gyldighed.

Validering af øvrige valgbarhedsbetingelser
Oplysningerne i CPR og SBL-protokollen er kun med til at undersøge en del af valgbarhedsbetingelserne. 

Resten af valgbarhedsbetingelserne skal valgbestyrelsen selv foretage prøvelse af. Det drejer sig om, at:
 ∆    kandidaten ikke er ansat som kirkefunktionær med tjenestested i sognet med et ansættelsesforhold   
   med en varighed på 1 måned eller mere og et omfang af over 8 timer
 ∆    der er underskrift fra samtlige stillere og kandidater

Vær opmærksom på, at en kirkefunktionær, der ikke ville være valgbar som kandidat, godt kan være stiller for 
en liste. Bortset herfra skal stillerne opfylde de samme valgbarhedsbetingelser som kandidaterne.

Tidsfrister
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 valgdagen.

Må kordegnen eller præsten foretage valideringen med sin egen adgang til CPR?
Nej. Det er ikke til det formål, at kor degnen eller præsten har fået adgang til CPR. Den elektroniske validering 
skal foregå via kandidatsystemet.

Hvad gør valgbestyrelsen, hvis menighedsrådet ikke har en sikker e-postadresse at modtage meddelelsen 
om resultatet af valideringen på?
Valgbestyrelsen kan printe resultatet ud, når valgbestyrelsen har valgt at taste selv. Taster stiftsadministratio-
nen for valgbestyrelsen, printer de resultatet ud og sender det til menighedsrådet, så det kan komme valgbe-
styrelsen i hænde.

Er der nogle fordele ved at valgbestyrelsen selv foretager indtastningen?
Ja, mange! Valgbestyrelsen har længere tid til indtastningen, svaret kommer hurtigere, valgbestyrelsen vil 
kunne agere hurtigere og uafhængigt af stiftsadministrationen, hvis valgbestyrelsen skal i kontakt med stil-
lerne om mangler og indtaste de evt. reviderede oplysninger.
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8.2 Mangler ved kandidatlister

Det er næppe muligt at give en fuldstændig oversigt over de fejl og mangler, der kan være forbundet med en 
indleveret kandidatliste. I det følgende er der eksempler på, hvad det kan dreje sig om. Vær opmærksom på, 
at nogle mangler kan udbedres, mens andre mangler er ubehjælpelige og vil medføre, at listen må erklæres 
ugyldig.

8.3 Håndtering af mangler
Hvis der er mangler ved en indleveret kandidatliste, skal valgbestyrelsen give besked om manglerne til listens 
kontaktperson senest den 9. oktober 2012. Samtidig meddeler valgbestyrelsen, at manglerne kan afhjælpes 
frem til den 16. oktober 2012 kl. 19.00. 

Hvis manglen drejer sig om en enkelt kandidat (f.eks. at nogle cifre i personnummeret ikke er anført), 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. Det kan f.eks. være, hvis stillerne ikke har anført, om listen er sideordnet eller prioriteret.

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 vigtigt, at de påpegede mangler alligevel udbedres, så listen ikke er mangelfuld i 
tilfælde af, at klagen bliver afvist af biskoppen.

EksEMpLER på FEjL/MAnGLER: UDbEDRInG AF FEjL/MAnGLER:

En eller flere kandidater er ikke valgbare. De pågældende kandidater fjernes fra listen. Hvis der som 
følge heraf bliver færre end én kandidat, erklæres listen for 
ugyldig, da man ikke kan tilføje kandi dater efter fristen for 
indlevering af kandidatlister, er udløbet.

En eller flere stillere er ikke valgbare. De pågældende kandidater/stillere fjernes fra listen. Hvis der 
som følge heraf bliver færre end 5 stillere er det en mangel, 
som stillerne skal have mulighed for at udbedre.

Den samme kandidat eller stiller optræder på to lister. Den af de to lister, der er indleveret sidst, har en mangel. 
Stillerne skal have mulighed for at udbedre fejlen ved at 
fjerne kandidaten/stilleren fra listen.

Der mangler underskrift(er) fra kandidaterne/stillerne. Listens stillere bliver bedt om at indhente det skriftlige 
samtykke fra den pågældende.

Samme listebetegnelse for to lister. Stillerne til den sidst indleverede liste bliver bedt om at 
angive en ny listebetegnelse.

Det fremgår ikke, om kandidaterne på listen er sideordnede 
eller står i prioriteret rækkefølge.

Stillerne bliver bedt om at angive, om listen angiver en side-
ordnet eller prioriteret rækkefølge på kandidaterne.

Det fremgår ikke af en sideordnet liste, hvem der betragtes 
som først valgt i tilfælde af aftalevalg.

Stillerne bliver bedt om at angive, hvem der betragtes som 
først valgt i tilfælde af aftalevalg.

Der er opført stedfortrædere på kandidatlisten, som ikke 
også optræder som kandidater på kandidatlisten. Opførel-
sen er til brug for meddelelse om hvem, der er valgt som 
stedfortrædere, i tilfælde af, at der kun indleveres én gyldig 
kandidatliste.

Hvis de pågældende har underskrevet kandidatlisten og 
dermed givet samtykke til at kandidere til menighedsrådet, 
er der tale om en mangel, som stillerne bliver bedt om at 
udbedre. Stillerne skal påføre de pågældendes navne og cpr  
numre på kandidatlisten. 
Hvis der ikke foreligger under skrift fra de anførte stedfor-
trædere, ser valgbestyrelsen bort fra de navne, der kun står 
anført som stedfortrædere på kandidatlisten.

Det fremgår ikke af en sideordnet liste med flere kandi-
dater på listen, end der skal vælges, hvem, der skal være 
medlemmer af rådet, og hvem, der skal være stedfortrædere 
i tilfælde af aftalevalg.

Stillerne bliver bedt om at angive hvem, der skal være 
medlemmer af rådet, og hvem, der skal være stedfortrædere 
i tilfælde af aftalevalg.
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Muligheden for at aflyse afstemningen, hvis der er mangler ved en eller flere lister
Hvis der er indleveret flere lister, der alle (bortset fra én) har mangler, vil vurderingen af, om der bliver afstem-
ning eller ej kun være foreløbig:

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.

8.4 Beslutningsprotokollen
 
Alle lister, såvel godkendte som afviste lister, skal indføres i menighedsrådets beslutnings protokol, ligesom 
begrundelsen for en eventuel afvisning skal fremgå af protokollen.

9 Aftalevalg
 
Valgbestyrelsen aflyser afstemningen, hvis der kun er indleveret én gyldig kandidatliste, når fristen for af-
hjælpning af mangler udløber den 16. oktober 2012 kl. 19.00. 

Er der også aftalevalg, hvis der tilsammen på flere lister kun er det antal kandidater, der skal vælges?
Nej, i det tilfælde er der valg. Ellers er valget ugyldigt.

Hvis stillerne for de forskellige lister bliver opmærksomme på forholdet, før fristen for indlevering af kandidat-
lister udløber, må stillerne gerne prøve at blive enige og udarbejde én samlet liste. Stillerne skal i så fald tilba-
gekalde de oprindeligt indleverede lister og aflevere den nye liste før indleveringsfristen den 2. oktober 2012.

EKsEmpEl 1.
I Vinterby sogn blev gruppe (A) enige om at udfærdige en bredt sammensat liste med henblik på at opnå 
aftalevalg i sognet. Dog mente gruppen, at listen skulle splittes op i flere selvstændige lister i det til-
fælde, at der blev afstemning som følge af, at en anden persongruppe (B) indleverede en liste. Resultatet 
blev, at gruppe (B) indleverede 1 liste, og gruppe (A) indleverede 3 lister. Det viste sig dog, at den indleve-
rede liste fra gruppe (B) var mangelfuld. Stillerne fra den liste fik da besked fra valgbestyrelsen 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.

EKsEmpEl 2.
I Sommerby Sogn indleveres 3 lister, hvorfor kommunalbestyrelsen fik meddelelse om, at der ville bli ve 
afstemning. 2 af listerne var dog behæftet med mangler, der ikke blev udbedret inden fristens udløb 
den 16. oktober 2012 kl. 19.00. Resultatet blev, at der kun var indleveret en gyldig kandidat liste, hvorfor 
afstemningen bortfaldt.

Hent annonceforslaget til aflysning af afstemning på Den Digitale Arbejdsplads
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Bekendtgørelse af at afstemningen er aflyst
Hvis afstemningen aflyses, skal valgbestyrelsen bekendtgøre, at afstemningen aflyses. Der er ikke regler for, 
hvordan det skal ske, og bestyrelsen afgør derfor selv, hvordan meddelelsen gives.

Meddelelsen kan gives ved gudstjenesten den førstkommende søndag, det kan være den 7. eller den 21. 
oktober, alt efter hvordan situationen er opstået. En annonce om afstemningens aflysning bør også indrykkes i 
lokalavis/dagspresse. 

Landsforeningen har udarbejdet et forslag til en annonce, som er en minimumsmodel. Der er intet til hinder 
for, at valgbestyrelsen oplyser, hvem der er valgt, men det skal oplyses endnu en gang efter konstitueringen, så 
derfor kan det udelades på dette tidspunkt.

9.1 Særlig stedfortræderliste 

Hvis afstemningen aflyses, har stillerne mulighed for at indlevere en særlig stedfortræderliste senest den 6. 
november 2012.  Her skal fremgå de personer, der ønsker at være stedfortrædere for kandidaterne. Listen kan 
være relevant, hvis der ikke er flere kandidater på listen, end der skal vælges til menighedsrådet. Der er ikke 
begrænsninger på antallet af stedfortrædere, der kan påføres listen. 

Ved afstemningsvalg bliver stedfortræderne valgt på baggrund af de afgivne stemmer. Der for er det kun muligt 
at indlevere en særlig stedfortræderliste i tilfælde af aftalevalg, hvor afstemnin gen aflyses. 

Validering af stedfortrædere
Stedfortræderne skal ligesom kandidaterne opfylde valgbarhedsbetingelserne. Læs mere om dem i afsnit 5.

Valgbestyrelsen godkender den særlige stedfortræderliste på samme måde som kandidatlisten. Prøvelsen skal 
ske inden valgdagen den 13. november 2012. Valgbestyrelsen indtaster cpr-numrene i kandidatsystemet til en 
elektronisk validering af de valgbarhedsbetingelser, der kan prøves via CPR og SBL-protokollen. Hvis indtast-
ningen overlades til stiftsadministrationen, skal den særlige stedfortræderliste være kommet frem til stiftsad-
ministrationen senest den 8. november 2012. 

Valgbestyrelsen skal selv foretage prøvelse af de resterende valgbarhedsbetingelser. Læs mere om opgaverne 
i afsnit 8.

Samtykke
Stedfortræderne skal ligesom andre kandidater til menighedsrådet give skriftligt samtykke til at stå på listen. 
Der er ikke formkrav til den særlige stedfortræderliste, derfor er der heller ikke krav om at underskriften skal 
være på selve listen. Valgbestyrelsen skal blot sikre sig, at samtykket foreligger i skriftlig form. 

Stedfortræderlisten skal herudover underskrives af præcis de samme stillere, som har underskrevet kandidatli-
sten, da det er stillerne i fællesskab, der har råderetten over listen.

Der er ikke krav om at indlevere en særlig stedfortræderliste
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 afstem-
ningen aflyses. 

Hent de særlige stedfortræderlister på Den Digitale Arbejdsplads

Se annonceforslaget på Den Digitale Arbejdsplads
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Hvis listen er prioriteret og indeholder flere kandidater, end der skal vælges, følger det af prioriteringen, hvem 
der er henholdsvis valgte og stedfortrædere.

Indlevering af særlig stedfortræderliste
Indleverer stillerne 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 igen på den 
særlige stedfortræderliste. Dette har som konsekvens, at stillerne ved at indlevere en særlig stedfortræderliste 
kan ændre på antallet af stedfortrædere og den rækkefølge, man eventuelt har stemt om på opstillingsmødet.

Personlige stedfortrædere
Stillerne kan vælge, om stedfortræderne skal være fælles for hele listen eller personlige. Hvis den indleverede 
liste er en fælles liste for flere kirkepolitiske grupper, der er udformet for at sikre en bestemt balance mellem 
grupperne i rådet, kan det være relevant at have personlige stedfortrædere. Omvendt kan det være en fordel, at 
stedfortrædere kan træde ind for flere eller eventuelt alle rådsmedlemmer, hvis der kommer til at mangle sted-
fortrædere i løbet af funktionsperioden. Formålet med, at stedfortrædere er personlige, kan være at opretholde 
et styrkeforhold mellem flere grupperinger, der har aftalt at stille op på en fælles liste. Det svarer til, at hver 
liste ville få sine egne stedfortrædere, hvis de var stillet op på hver sin liste til et afstemningsvalg. Derfor består 
muligheden for at indlevere en særlig stedfortræderliste kun i tilfælde af aftalevalg.

Er der mulighed for at anføre stedfortrædere for præsten?
Nej, præsten er ikke valgt medlem af menighedsrådet. Han/hun er født medlem i kraft af sin ansættelse, og 
derfor er der ikke mulighed for at have stedfortrædere for præ sten.

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.

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 derfor ikke krav om, at de 
valgte kandidater på listen skal give deres samtykke til listens udform ning.

EKsEmpEl:
Der skal vælges 9 personer til menighedsrådet, og på opstillingsmødet efter det orienterende møde bli-
ver man enige om at indlevere en fælles liste med henblik på aftalevalg. Der er tre grup per repræsenteret 
på opstillingsmødet, nemlig Indre Mission, Socialdemokraterne og Grundtvigi anerne. De bliver enige om 
at udforme den fælles liste sådan, 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, ind-
leverer 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 kirkepo-
litiske opfattelse, at stedfortræderne for de socialdemo kratiske medlemmer i rådet repræsenterer den 
socialdemokratiske opfattelse 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 
Mission, to andre stedfortrædere bliver personlige stedfortrædere for hver enkelt af de tre grundtvigske 
medlemmer osv.
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9.2 Underretning om valget

Underretning af kandidater
Valgbestyrelsen underretter kandidaterne om, at de er valgt og med hvilket nummer.

Mandatfordelingen
Hvis listen er opstillet i prioriteret rækkefølge er de øverst placerede kandidater på listen, svarende til antallet 
af pladser i menighedsrådet der er valgt ind i menighedsrådet, med det nummer de er anført med på listen. 
Den øverste kandidat er den først valgte. 

Hvis listen er sideordnet, er kandidaterne valgt med det nummer, som stillerne har angivet i bilaget til kan-
didatlisten. Her har stillerne oplyst hvilke kandidater, der skal være medlemmer af rådet, hvis afstemningen 
aflyses. I bilaget har stillerne herudover taget stilling til hvem, der er den først valgte. 

Underretning af stillere
Valgbestyrelsen meddeler listens stillere, at de har mulighed for at indlevere en særlig stedfortræderliste 
senest den 6. november 2012.

Indleverer stillerne en særlig stedfortræderliste, er det den der gælder. De stedfortrædere, som stillerne even-
tuelt har anført i bilaget til kandidatlisten, bortfalder. 

Opgørelsen indføres i beslutningsprotokollen
Når valget er endeligt opgjort, skal formanden for valgbestyrelsen skrive følgende oplysninger
ind i menighedsrådets beslutningsprotokol:

 ∆    Hvilke kandidater, der blev erklæret for valgt samt det medlemsnummer, der tilfaldt alle de valgte
 ∆  Navnene på de kandidater, der ikke blev valgt.

Herefter underskrives protokollen af hele valgbestyrelsen.

Indberetning af valgresultatet
Der udfærdiges to udskrifter af protokollen på de blanketter, der er obligatoriske og autoriseret af Ministeriet 
for Ligestilling og Kirke.

Den ene udskrift indsendes af valgbestyrelsen, så den er stiftsadministrationen i hænde se nest den 15. no-
vember 2012. Den anden udskrift opbevares i menighedsrådets arkiv. Der findes forskellige blanketter til brug 
for aftalevalg og afstemningsvalg.

9.3 Udgifter til aftalevalg
Afholdelse af menighedsrådsvalg er forbundet med en række udgifter. Det er udgifter til annoncer, og derud-
over kan der være udgifter til f.eks. kampagnemateriale og leje af lokaler til mødeafholdelse. 

Bliver der afstemningsvalg er der yderligere udgifter til hovedsagligt valglister, valgkort og porto.

Annoncer
Udgifter til annoncer dækker over de oplysninger som valgbestyrelsen er forpligtet til at annoncere, dette gæl-
der uanset om der bliver afstemningsvalg eller aftalevalg:
 ∆  Bekendtgørelse af regler for opstilling og indlevering af kandidatlister til menighedsrådsvalget
 ∆  Indkaldelse til orienteringsmøde
 ∆  Det nye menighedsråds konstitution

Hent blanketten Udskrift af beslutningsprotokollen for aftalevalg på Den Digitale Arbejdsplads
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Ved aftalevalg skal valgbestyrelsen bekendtgøre:
 ∆  At afstemning aflyses

Leje af lokaler
Valgbestyrelsen skal sikre, at der er lokaler til afholdelse af orienteringsmødet og eventuelt opstillingsmødet, 
hvis dette afholdes i forlængelse af orienteringsmødet.

Kampagnemateriale
Udgifter til neutralt informationsmateriale om menighedsrådsarbejdet og menighedsrådsvalget kan godt 
afholdes af kirkekassen. Udgifter til valgplakater for kandidater og lignende valgmateriale må ikke afholdes af 
kirkekassen.

10 Afstemningsvalg

10.1 Underretning af kommunen og bestilling
af valglister og valgkort

Hvis der bliver afstemningsvalg, skal kommunens folkeregister/borgerservice hurtigst muligt underrettes om, 
at der skal afholdes valg. Kommunen hjælper valgbestyrelsen med forskellige opgaver i forbindelse med valget, 
bl.a. med modtagelse af brevstemmer og lån af stemmebokse.

Valgbestyrelsen kan stille en udpeget vælger til rådighed, således denne kan hjælpe en kommunalt udpeget til 
at tage imod stemmer afgivet i hjemmet.

Valgbestyrelsen skal senest den 4. oktober 2012 sende blanketter til bestilling af valglister og valgkort til kom-
munens folkeregister/ borgerservice. 

10.2 Bekendtgørelse af kandidatlister, listeforbund 
og udsendelse af valg kort 

Valgbestyrelsen skal senest den 23. oktober 2012 bekendtgøre hvilke kandidatlister, der er indle veret til valget 
og hvilke listeforbund, der er indgået. Det er op til valgbestyrelsen at bestemme, hvordan de indleverede kandi-
datlister og evt. listeforbund skal bekendtgøres. Det er ikke tilstrækkeligt at meddele det fra prædikestolen. 

Valgbestyrelsen må ikke offentliggøre cpr-numre og beskyttede adresser. Det er indehaveren af den beskyt-
tede adresse, der skal oplyse valgbestyrelsen om den beskyttede adresse. Valgbestyrelsen har altså ikke et 
selvstændigt ansvar for at undersøge dette.

Valgbestyrelsen skal senest den 3. november 2012 bekendtgøre, at udsendelse af valgkort vil finde sted senest 
den 8. november 2012 med opfordring til eventuelle indsigel ser. Denne bekendtgørelse skal finde sted i dags-
pressen. 

Find blanketterne  på Den Digitale Arbejdsplads

Hent bekendtgørelsen på Den Digitale Arbejdsplads
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10.3 Modtagelse af valglisten
Valgbestyrelsen skal aftale afhentning eller fremsendelse af valglisten med kommunens folkeregister/borger-
service. Valglisten fra KMD A/S angiver hvilke personer, der har stemmeret i menighedsrådskredsen, og er den 
7. november 2012 at finde på kommunens folkeregister/ borgerservice.

Valglisten er ajourført, så følgende personer er opført på valglisten:

 1.  Personer, som
   ∆  er medlem af folkekirken og
   ∆  har dansk indfødsret eller har haft bopæl i riget uafbrudt et år før valgdagen og
   ∆ har bopæl i menighedsrådskredsen og er tilmeldt folkeregisteret senest 
    den 2. november 2012 kl. 12.00 og
   ∆  fylder 18 år senest den 13. november 2012 og 
   ∆  ikke er medlemmer af en valgmenighed og 
   ∆  ikke er under værgemål 
 2.  Personer, som
   ∆  har bopæl et andet sted, men udøver deres valgret i valgbestyrelsens menighedsråds kreds, fordi de 
    senest den 2. november 2012 kl. 12.00 har løst sognebånd til en præst i sognet og samtı dig angivet, 
    at de ønsker at udøve deres valgret i denne menighedsrådskreds eller
   ∆  er flyttet til et andet sogn i pastoratet, og i den forbindelse senest den 2. november 2012 kl. 12.00 
    har meddelt præsten deres ønske om fortsat at udøve deres 
    valgret i valgbestyrelsens menighedsrådskreds
  3.  Personer, som tidligere via sognebåndsløsning eller indenpastoratsflytning har været beret tiget til at 
    udøve deres valgret i en anden menighedsrådskreds end bopælssognet og se nest den 2. november 
    2012 kl. 12.00 skriftligt har meddelt til præsten: 
    ∆    opsigelse af sognebåndsløsningen eller
    ∆    underretning om ændring af beslutningen om at udøve parlamentariske rettigheder i det tidligere 
          bopælssogn
  4.  Præster, der har valgt at udøve deres valgret i jeres menighedsrådskreds
 
Valglisten er herudover ajourført, så følgende personer er slettet på valglisten:

Personer, som har bopæl i sognet, men udøver deres valgret et andet sted, fordi de
 ∆  senest den 2. november 2012 kl. 12.00 har løst sognebånd til en præst i en anden menig hedsrådskreds 
   og valgt at udøve deres valgret i sognebåndsløserpræstens ansættelses sogn eller
 ∆  fordi de er flyttet til sognet fra et andet sogn i pastoratet og i forbindelse med flytningen og senest den 
   2. november 2012 kl. 12.00 har valgt at udøve deres valgret i det tidligere bo pælssogn

Valgbestyrelsen modta ger også en sletteliste, hvorpå det er angivet hvem, der er slettet og på hvilken bag-
grund, det er sket.

Landsforeningen anbefaler, at valgbestyrelsen til sine bekendtgørelser tager udgangspunkt i Lands-
foreningens forslag til annonce, som opfylder kravene til begge bekendtgørelser, og som således skal 
bekendtgøres i dagspressen senest den 23. oktober 2012 for samlet at opfylde kravene.
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10.4 Manuel berigtigelse af valglisten

Valgbestyrelsen skal selv ajourføre valglisten for følgende: 

 1. Opløst sognebåndsløsning: Hvis en præst opsiger en sognebåndløsning, og opsigelsen først bliver ende
   lig (efter evt. klagebehandling) efter, at valgbestyrelsen har modtaget valglisten men før valgdagen, 
   underretter stiftsadministrationen valgbestyrelserne. 

   Derefter skal valgbestyrel serne manuelt slette den tidligere sognebåndsløser af valglisten for sog ne- 
   båndsløserpræstens menighedsrådsvalgkreds
 2. Vælgere, der mister valgretten i perioden fra valglisten udfærdiges til og med valgda gen, skal slettes af 
   valglisten. 

Det kan ske, hvis valgbestyrelsen modtager meddelelse om:
   ∆ flytning fra menighedsrådskredsen, 
   ∆ sognebåndsløsere og indenpastoratsflyttere, hvis flytning af valgret først registreres efter 
    den 2. november 2012,
   ∆ dødsfald, 
   ∆ værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, eller 
   ∆ udmeldelse af folkekirken

Flytning 
Hvis vælgere flytter og melder flytning efter den 2. november 2012, kan de ikke stemme den 13. november 
2012, - hverken i sognet de flytter fra eller i sognet, de flytter til.

Hvis vælgeren flytter inden for sognet og meddeler det til folkeregisteret efter fristen, mister vælgeren dog ikke 
sin valgret.

For sen anmeldelse af sognebåndsløsning eller indenpastoratsflyt ning
Hvis en vælger overskrider fristen den 2. november 2012 kl. 12.00 i forhold til sognebåndsløs ning eller inden-
pastoratsflytning, kan vælgeren ikke stemme ved dette menighedsrådsvalg. Til næste valg vil vælgeren kunne 
udøve sine parlamentariske rettigheder i sognebåndsløserpræstens ansættelsessogn hen holdsvis sit tidligere 
bopælssogn.

10.5 Stemmesedler 
 
Når der skal være afstemning, er det valgbestyrelsens opgave at få trykt det nødvendige antal stemmesedler. 
De udformes efter de retningslinier, der fremgår af valgcirkulæret.

Af Cirkulære om valg til menighedsrådsvalg den 13. november 2012 afsnit 9.1 fremgår følgende:

9.1. stEmmEsEdlEr
Når der er indkommet flere gyldige kandidatlister, tilvejebringer valgbestyrelsen de nødvendige stem-
mesedler.
Stemmesedlen skal i tydeligt tryk indeholde betegnelserne "kandidatliste nr. 1" og eventuel listebe-
tegnelse, "kandidatliste nr. 2" og eventuel listebetegnelse osv. efter det antal lister, der er godkendt. 
Betegnelsen for hver af listerne skal stå i en linje for sig. Adskilt fra listebetegnelsen ved en streg anføres 
- under hinanden i mindre tryk og indbyrdes adskilt ved en streg - navnene på kandidaterne i den ræk-
kefølge, stillerne har bestemt.
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10.6 Stemmelokale

Valgbestyrelsen skal tidligt i processen træffe beslutning om, hvor afstemningen skal finde sted i tilfælde af, at 
der bliver afstemning. Dette skal ske, også selv om valgbestyrelsen forventer, at der bliver aftalevalg, da det er 
for sent at tænke på, hvis der mod forventning kommer flere lister ind. Beslutningen om afstemningsstedet er 
bindende og kan derfor ikke senere laves om.

Valgbestyrelsen skal sikre sig, at det reserverede stemmelokale bliver indrettet med det nødvendige antal 
stemmekasser, som skal kunne aflåses og forsegles.

Stemmelokalet skal indeholde opdelte stemmerum, med skriveplads og skriveredskab, f.eks. en blyant.
Valgbestyrelsen kan låne stemmerum og stemmekasser af kommunens folkeregister /borgerservice.

10.7 Hjælpere til valget 
 
Valgbestyrelsen skal sikre sig, at et passende antal hjælpere kan varetage opgaverne på valgdagen. Der er ikke 
specielle krav til, hvem der kan være hjælpere, men det er nærliggende at inddrage de øvrige menighedsråds-
medlemmer, som har pligt til at hjælpe til.

Da det ikke er et borgerligt ombud at være hjælper til menighedsrådsvalg, kan man ikke pålægge personer 
uden for menighedsrådet at være hjælpere mod deres vilje.

De medvirkende på valgdagen er berettiget til diæter. Ved kommunalvalg udgør disse op til 780 kr. for mere end 
4 timer og det halve for under 4 timer. Det er menighedsrådet, der fastsætter diæternes størrelse, som dog 
ikke må overstige grænserne for kommunalvalg. Præster og kirkefunkti onærer, der deltager i arbejdet, gør det 
som en del af deres arbejde og kan derfor ikke modtage diæter udover lønnen. Kirkefunktionærer, der deltager 
i kraft af, at de er valgt til menighedsrådet, kan modtage diæter ligesom de øvrige valgte. Det er ligegyldigt for 
diæterne, hvordan man holder fri fra sit arbejde (ferie, afspadsering, fridag) for at være hjælper til menigheds-
rådsvalget.

Der er ikke bestemmelser om, at hjælperne skal være til stede gennem hele valgda gen. Landsforeningen og 
ministeriet anbefaler dog, at hjælpere, der ikke kan deltage i hele forløbet, bliver aflastet ved at møde senere 
i stedet for at gå før afslutningen. Dette er for, at der ikke skal kunne opstå tvivl om, hvorvidt en hjælper har 
forsøgt at påvirke andre vælgere på bag grund af sin viden om, hvem der foreløbig har stemt.

10.8 Afstemningen 
 
Af Cirkulære om valg til menighedsrådsvalg den 13. november 2012 afsnit 10 fremgår følgende:

10. AFstEmnIng 
Afstemningstiden er i alle sogne fra kl. 9.00 til kl. 20.00.
Valgbestyrelsen skal påse, at vælgerne ikke udsættes for valgagitation i stemmelokalerne eller andre 
steder i umiddelbar tilknytning hertil. Der må således ikke uddeles propagandamateriale eller ophænges 
valgpropaganda på afstemningsstedet, f.eks. stemmelokalet, gange, trapper, gårdsplads m.v.

10.1. VAlghAndlIngEns åBnIng
Valghandlingen åbnes kl. 9.00 af valgbestyrelsens formand eller ved dennes forfald af et medlem af 
valgbestyrelsen, der oplæser de godkendte kandidatlister og navnene på stillerne og meddeler nummer 
og listebetegnelse for hver liste, samt mellem hvilke lister der eventuelt er indgået listeforbund.
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På passende steder og i passende antal i eller uden for stemmelokalet ophænges trykte eller tydeligt 
skrevne kandidatlister med angivelse af stillernes navne og af eventuelle listeforbund samt - foroven på 
listen - tydelig angivelse af nummer og listebetegnelse.
Valgbestyrelsens formand, eller den der åbner valghandlingen, fordeler derefter valglisterne, stemme-
sedlerne og stemmekasserne mellem valgbestyrelsens medlemmer og medhjælpere.
Inden den første stemmeseddel lægges i en stemmekasse, åbner stemmemodtageren kassen og viser 
de tilstedeværende, at den er tom, hvorpå den straks i de tilstedeværendes påsyn lukkes og aflåses. 
Nøglen afleveres til valgbestyrelsens formand.

10.2. VAlglIstEn
De, der er optaget på valglisten, men ikke længere har bopæl i menighedsrådskredsen eller ikke længere 
er medlemmer af folkekirken, kan ikke afgive stemme, jf. lov om valg til menighedsråd § 4, stk. 2.
Se også § 11 i lov om valg til menighedsråd og afsnit 6.8.

10.3. VAlgKort
Besiddelse af et valgkort er ikke nogen betingelse for at afgive stemme, hvis vælgeren på anden måde 
kan godtgøre sin identitet (f.eks. ved oplysning af navn, adresse og fødselsdato eller via sundhedskort) 
og valgret.

10.4. stEmmEAFgIVnIng
Stemmeafgivning ordnes således: Et af valgbestyrelsens medlemmer eller en af medhjælperne mod-
tager valgkortet, konstaterer vælgerens identitet og afkrydser valglisten, hvorefter en anden udleverer 
stemmesedlen. En tredje medhjælper har stemmekassen. Stemmesedlen må ikke være sammenfoldet 
ved udleveringen.
Vælgerne betjenes i den rækkefølge, hvori de møder.
Efter at have modtaget stemmesedlen skal vælgeren straks gå ind i stemmerummet, hvor ingen anden 
må være til stede, jf. dog afsnit 10.5.
Stemmeafgivningen sker ved at mærke stemmesedlen med et kryds enten ud for listebetegnelsen eller 
ud for navnet på den kandidat, som ønskes valgt. Når stemmesedlen er afkrydset, sammenfolder vælge-
ren stemmesedlen, således at ingen kan se, hvorledes der er stemt, og lægger den i stemmekassen.
Vælgere, der har afgivet en brevstemme, der er taget i betragtning, kan ikke stemme igen på valgdagen.

10.4.1. ForKErt AFmærKnIng på stEmmEsEdlEn
En vælger kan få ombyttet sin stemmeseddel, hvis den er fejlagtigt afkrydset eller gjort ubrugelig. 
Ombytningen kan ikke ske efter, at stemmesedlen er lagt i stemmekassen. Valgbestyrelsen tager de 
ombyttede stemmesedler i forvaring.

10.5. hAndIcAppEdE
Alle vælgere med behov for hjælp til stemmeafgivning kan forlange, at hjælpen ydes af en person, de selv 
har valgt. Det er dog en betingelse, at der samtidig medvirker en af valgbestyrelsen udpeget vælger (eller 
en stemmemodtager ved brevstemmeafgivning).
Vælgere, der på grund af manglende førlighed, svagelighed eller lignende ikke kan bevæge sig ind i stem-
melokalet i stemmerummet eller i øvrigt afgive stemme på den foreskrevne måde, kan forlange at få den 
nødvendige hjælp til stemmeafgivningen. Hvis det er nødvendigt, skal en vælger have mulighed for at 
afgive stemme umiddelbart uden for stemmelokalet, f.eks. i en bil parkeret ved afstemningsstedet under 
overværelse af to valgstyrere eller tilforordnede vælgere, der medvirker ved valget.
Ønsker vælgeren ikke at udpege en personlig hjælper, ydes hjælpen af to af valgbestyrelsen udpegede 
vælgere.
De, der yder bistand, må ikke røbe, hvorledes vælgeren har stemt.

10.6. AFslutnIng på AFstEmnIngEn
Afstemningen slutter, når der kl. 20.00 ikke melder sig vælgere for at afgive stemme, uanset at der gives 
opfordring hertil af valgbestyrelsens formand, eller ved dennes forfald et andet medlem af valgbestyrel-
sen.
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Både Landsforeningen af menighedsråd, stiftsadministrationerne og Ministeriet for Ligestilling og Kirke yder 
rådgivning på valgdagen

10.9 Brevstemmer

Af Cirkulære om valg til menighedsrådsvalg den 13. november 2012 afsnit 11-17 fremgår følgende:

Når stemmeafgivningen er ophørt, underskriver hver valglistefører sin valgliste.
De ikke udleverede stemmesedler og eventuelle ved ombytning tilbageleverede stemmesedler, valgli-
sterne, de modtagne valgkort og stemmekasserne tages i forvaring af valgbestyrelsens formand, og 
stemmeoptællingen kan begynde.
Ved flere afstemningssteder skal alt stemmemateriale samles på ét afstemningssted, før optællingen 
kan begynde.

Landsforeningens telefonrådgivning på telefonnummer 87 32 21 33 vil være åben fra kl. 8.00 til 23.00
på valgdagen.

11.  AlmIndElIgE BrEVstEmmEr - stEmmEAFgIVnIng VEd IndsEndElsE 
  AF stEmmEsEddEl
11.1.  stEmmEBErEttIgEdE
Berettigede til at stemme pr. brev er vælgere, der er forhindret i at møde frem på afstemningsstedet i 
det tidsrum, hvor afstemningen finder sted.

11.2.  KommunEns FolKErEgIstrE
Kommunernes folkeregistre yder bistand ved brevstemmeafgivningen.

11.2.1. stEd
Afstemning kan finde sted i bopælskommunen eller en hvilken som helst anden kommune her i landet.

11.2.2. lEgItImAtIon
Vælgeren skal forinden stemmeafgivningen forevise fornøden legitimation.

11.3. tIdsrum
Stemmeafgivning pr. brev kan finde sted i de sidste tre uger før valgets afholdelse, dog senest tredje sid-
ste hverdag før valgdagen. Da valgdagen er tirsdag den 13. november 2012, kan stemmeafgivning finde 
sted fra den  23. oktober 2012  til og med den 9. november 2012.

11.4. stEmmEAFgIVnIng
Stemmeafgivning sker ved indsendelse af brevstemme til menighedsrådet i den menighedsrådskreds, 
hvor vælgeren er optaget på valglisten. Vælgeren må selv skaffe sig oplysning om de kandidater, der er 
opstillet i den pågældende menighedsrådskreds.

11.5. stEmmEmAtErIAlE
Det nødvendige stemmemateriale - stemmeseddel med tilhørende konvolut, følgebrev og yderkuvert – 
tilvejebringes ved Ministeriet for Ligestilling og Kirkes foranstaltning og udleveres af stemmemodtageren 
hos kommunens folkeregister.
Der henvises til afsnit 11.9.
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11.6. Kontrol
Stemmemodtageren skal ikke undersøge, om den pågældende er stemmeberettiget, idet kontrollen 
med, at de brevstemmende er opført på valglisten, foretages efterfølgende af valgbestyrelsen i vedkom-
mende menighedsrådskreds, ligesom kontrollen med, at en person ikke kan stemme flere gange, sker 
efterfølgende.

11.7. AFstEmnIng
Straks efter modtagelsen af stemmematerialet skal afstemningen foretages. Vælgeren skal have adgang 
til ugenert at udfylde stemmesedlen.
På stemmesedlen anfører vælgeren enten navnet på en af de opstillede kandidater eller betegnelsen på 
den kandidatliste, vedkommende vil stemme på.
Når stemmesedlen er udfyldt, lægger vælgeren sedlen i den tilhørende konvolut, som til klæbes. Derefter 
udfylder vælgeren følgebrevet og underskriver dette i overværelse af stemmemodtageren, der attesterer 
følgebrevet.
Følgebrevet og konvolutten med stemmesedlen lægges i yderkuverten, der til klæbes af vælgeren og 
adresseres til menighedsrådet for den menighedsrådskreds, hvor vælgeren er opført på valglisten. På 
yderkuverten skal desuden angives vælgerens navn og adresse. Brevstemmen afleveres herefter til 
stemmemodtageren.

11.8. stEmmEmodtAgErEns Kontrol
Stemmemodtageren kontrollerer, at yderkuvert og følgebrev er udfyldt, og attesterer følgebrevet. Stem-
memodtageren skal sørge for, at stemmematerialet snarest sendes til vedkommende menighedsråd.

11.9. rEKVIsItIon AF stEmmEmAtErIAlE
Materiale til brevstemmeafgivning kan rekvireres hos Roendahl-Schultz Distribution, Herstedvang 10, 
2620 Albertslund, tlf. nr. 43 22 73 00 og e-mail distribution@rosendahls-schultzgrafisk.dk.
Kommunens folkeregistre skal sørge for, at den fornødne beholdning af brevstemmemateriale er til 
stede, når brevstemmeafgivningen på folkeregistret kan gå i gang fra og med den 23. oktober 2012.
Det bemærkes, at begæringsblanket til afstemning i hjemmet skal rekvireres fra kommunens folke-
register, jf. afsnit 16.3.

12.  stEmmEAFgIVnIng på sygEhusE, AndrE InstItutIonEr, særlIgE 
  BoFormEr, opholdsstEdEr sAmt ældrEBolIgEr m.m.

12.1.  stEmmEBErEttIgEdE på sygEhusE, AndrE InstItutIonEr, særlIgE 
  BoFormEr, opholdsstEdEr sAmt ældrEBolIgEr m.m.
Adgang til at afgive stemme har kun patienterne og beboerne. Det ansatte personale kan ikke afgive 
stemme på sygehuset eller institutionen.
Det er en betingelse, at de pågældende er forhindret i at møde frem på afstemningsstedet i den menig-
hedsrådskreds, hvor de er optaget på valglisten, eller er forhindret i at afgive stemme ved indsendelse af 
stemmeseddel efter de almindelige regler.

12.2.  FolKErEgIstrEts BIstAnd
Afstemningen holdes ved kommunernes folkeregistres foranstaltning efter aftale med menighedsrådets 
valgbestyelse. Folkeregistrene kan overlade det til større sygehuses administration at modtage brev-
stemmer.
Senest dagen før almindelig brevstemmeafgivning kan påbegyndes, dvs. senest den 22. oktober 2012,
 henvender folkeregistret sig til de enkelte sygehuses/institutioners ledelse for at få oplyst, om der er 
vælgere, som må antages at opfylde betingelserne for at afgive stemme og i bekræftende fald, hvornår 
afstemning mest praktisk kan finde sted. Folkeregistret giver snarest efter, at svar er modtaget, med-
delelse om dato og klokkeslæt for, hvornår en repræsentant fra folkeregistret vil komme til stede for som 
stemmemodtager at gennemføre afstemningen. Afstemningen bør så vidt muligt foretages i løbet af én 
dag for hver enkelt institution.
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12.3.  stEmmEAFgIVnIng på sygEhusE, AndrE InstItutIonEr, særlIgE
  BoFormEr, opholdsstEdEr sAmt ældrEBolIgEr m.m.
Vælgere, der er indlagt på eller optaget i følgende institutioner, boformer m.v., kan brevstemme i institu-
tionen, boformen m.v.:
1)  Sygehuse. 
2) Plejehjem og beskyttede boliger, der drives efter reglerne i lov om social service. 
3) Boformer for voksne tilvejebragt af kommunen efter
  reglerne i lov om social service til længerevarende eller midlertidigt ophold til personer, der på grund  
 af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har særlige behov, og boformer for voksne,  
 der drives efter nævnte lovs forsøgsbestemmelser, samt opholdssteder uden for de pågældendes 
  bolig, hvor kommunen efter reglerne i nævnte lov giver tilbud om personlig hjælp, omsorg og pleje 
  m.v. til personer, som på grund af midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
  har behov herfor.
  Kommunalbestyrelsen kan dog efter aftale med menighedsrådets valgbestyrelse beslutte, at brev- 
 stemmeafgivning i de nævnte boformer i stedet skal ske efter reglerne om brevstemmeafgivning i 
  hjemmet, jf. afsnit 16. Kommunalbestyrelsen kan endvidere efter aftale med menighedsrådets 
  valgbestyrelse beslutte, at der ikke skal foretages brevstemmeafgivning i de nævnte opholdssteder.
4) Almene ældreboliger, der er omfattet af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger 
  m.v., og ældreboliger, der er omfattet af lov om boliger for ældre og personer med handicap.
  Kommunalbestyrelsen kan dog efter aftale med menighedsrådets valgbestyrelse beslutte, at brev-
  stemmeafgivning i ældreboliger i stedet skal ske efter reglerne om brevstemmeafgivning i hjemmet,  
 jf. afsnit 16.
Der henvises til § 26, stk. 2, i lov om valg til menighedsråd.

12.4.  VAlgEts gEnnEmFørElsE på sygEhusE, AndrE InstItutIonEr, 
  særlIgE BoFormEr, opholdsstEdEr sAmt ældrEBolIgEr m.m.
Kommunens folkeregister afgør, om en person opfylder betingelserne for at stemme i institutionen, 
boformen m.v.
Valgbestyrelserne i de menighedsrådskredse, hvor der skal være afstemningsvalg, må snarest efter den 
16. oktober 2012 underrette kommunalbestyrelsen om valget, således at kommunalbestyrelsen kan 
træffe aftale med valgbestyrelsen om, hvorledes brevstemmeafgivning på de i lov om valg til menig-
hedsråd § 26, stk. 2, nævnte sygehuse, plejehjem og beskyttede boliger, boformer, opholdssteder og 
ældreboliger skal gennemføres. Kommunalbestyrelsen underretter institutionerne, boformerne m.v. om 
aftalen med valgbestyrelsen og gennemfører afstemningen.

12.5. stEmmEloKAlE
Stemmeafgivningen bør så vidt muligt finde sted i et særligt stemmelokale i den bebyggelse, hvori de 
ovennævnte institutioner og boformer m.v. indgår, således at stemmeafgivning i vælgerens hjem kun 
finder sted i de tilfælde, hvor vælgeren ikke kan stemme andre steder. Det må sikres, at vælgerne har 
adgang til ugenert at stemme. Dette gælder også, såfremt afstemning finder sted i hjemmet.

13. stEmmEAFgIVnIng I KrImInAlForsorgEns AnstAltEr og ArrEsthusE

13.1. stEmmEBErEttIgEdE
Vælgere, der er indsat i en af Kriminalforsorgens anstalter eller arresthuse, kan afgive brevstemme på 
institutionen.
Adgangen til at stemme tilkommer ikke alene domfældte, men også anholdte og varetægtsarrestanter. 
Det ansatte personale kan ikke stemme på institutionen.

13.2. stEmmEmodtAgErE
Stemmeafgivningen skal ske over for institutionens leder eller en af denne udpeget overordnet funktio-
nær.
Lederen af den enkelte institution er ansvarlig for afstemningen og må drage omsorg for, at alle indsatte 
bliver gjort bekendt med adgangen til at stemme.
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13.3. stEmmEloKAlE
Inden for afstemningsperioden vil afstemningen på den enkelte institution kunne tilrettelægges således, 
at der på en bestemt dag gives de indsatte adgang til at komme til stede i et særligt stemmelokale.
Såfremt forholdene taler derfor, kan stemmeafgivningen endvidere finde sted i den indsattes opholds-
rum.

14. stEmmEAFgIVnIng på AFsIdEs BElIggEndE øEr

14.1. stEmmEBErEttIgEdE
Vælgere, der har bopæl på afsides beliggende øer, der ikke udgør et selvstændigt afstemningsområde, 
kan afgive brevstemme hos en valgberettiget person, der er udpeget af menighedsrådet til at være 
stemmemodtager.

14.2. stEmmEmodtAgErE
Det kan være hensigtsmæssigt at udpege to stemmemodtagere, således at der om nødvendigt kan ydes 
bistand ved stemmeafgivningen. Disse stemmemodtagere vil også kunne medvirke som stemmemodta-
gere ved stemmeafgivning i hjemmet, jf. afsnit 16.
Personer, som skal virke som stemmemodtagere, skal opfylde betingelserne for valgret til menighedsråd.

15. stEmmEAFgIVnIng på dAnsKE sKIBE og hAVAnlæg 

15.1. stEmmEBErEttIgEdE
Søfolk på danske skibe i udenrigsfart og personer ansat på danske havanlæg kan brevstemme på ved-
kommende skib eller havanlæg.
Ved "danske skibe" forstås skibe, der er registreret med hjemsted her i landet. Det er kun skibets besæt-
ning, der kan stemme om bord. Besætninger på færger og rutebåde med daglig afgang til udlandet kan 
ikke stemme om bord.

15.2. stEmmEAFgIVnIng
Stemmeafgivning skal ske hos skibsføreren, henholdsvis chefen for havanlægget, der er ansvarlig for 
afstemningen, og som bør drage omsorg for, at besætningen bliver gjort bekendt med muligheden for at 
afgive stemme.

15.3. stEmmEmAtErIAlE
Ved stemmeafgivningen kan anvendes det stemmemateriale, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har 
ladet fremstille til brug for offentlige valg, når det ved påtegning på følgebrevet og omslaget anføres, at 
stemmeafgivningen vedrører menighedsrådsvalg.
Vælgeren adresserer brevstemmen til menighedsrådet for den menighedsrådskreds, hvor vælgeren er 
opført på valglisten.

16. stEmmEAFgIVnIng I hjEmmEt

16.1. stEmmEBErEttIgEdE
Adgangen til at afgive stemme pr. brev i hjemmet omfatter vælgere, der opholder sig her i landet, og 
som på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet på 
valgdagen.

16.2. opholdsstEd
Det er ikke en betingelse, at vælgeren opholder sig på den adresse, hvor vedkommende har fast bopæl 
ifølge CPR.
Vælgere vil således kunne afgive brevstemme på et midlertidigt opholdssted uden for hjemmet. Det er 
dog en betingelse, at opholdsstedet har karakter af vælgerens "hjem", hvorfor vælgere, der midlertidigt 
opholder sig på et hotel, ikke vil kunne begære at afgive stemme der.
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16.2.1. InstItutIonEr
Vælgere, der har mulighed for at stemme på de i afsnit 12 nævnte institutioner, boformer m.m. kan ikke i 
stedet vælge at afgive brevstemme i hjemmet.

16.3. BEgærIng
Begæring om at afgive stemme i hjemmet skal indgives til folkeregistret i opholdskommunen senest 12. 
dagen før valgdagen - dvs. den 1. november 2012 - og kan tidligst indgives 4 uger før valgdagen - dvs. 
den 16. oktober 2012. Begæringen skal underskrives af vælgeren med dato, fulde navn, personnummer 
og adresse.
Anmodningen skal indgives på et særligt ansøgningsskema (begæringsblanket), der udleveres af kom-
munens folkeregister, og som kommunen kan rekvirere hos Rosendahl- Schultz Distribution, Hersted-
vang 10, 2620 Albertslund, tlf. nr. 43 22 73 00 og e-mail distribution@rosendahls-schultz- grafisk.dk.

16.3.1. FEjl
Mangler underskrift eller attestation, eller er begæringen i øvrigt behæftet med fejl, der ikke uden videre 
kan rettes af kommunens folkeregister, skal vælgeren skriftligt underrettes om, at begæringen skal 
berigtiges, før den kan tages i betragtning.
Kan fejlen umiddelbart rettes af folkeregistret (forkert fødselsdato eller -år, unøjagtig adresseangivelse 
o. lign.), kan folkeregistret berigtige begæringen.

16.4. AFstEmnIngEns ForEtAgElsE
Afstemningen i hjemmet skal ske i overværelse af to repræsentanter for kommunens folkeregister 
eller en repræsentant for kommunens folkeregister og en vælger udpeget af valgbestyrelsen. 

16.5. tIdspunKt
Kommunens folkeregister skal i det omfang, det er praktisk muligt, underrette vælgerne om dato og 
omtrentligt klokkeslæt for, hvornår stemmeafgivningen skal finde sted.
Folkeregistret er ikke forpligtet til at opsøge en vælger mere end én gang, men især i de tilfælde, hvor 
besøget er aflagt, uden at vælgeren i forvejen er orienteret herom, vil det være ønskeligt, om vælgeren 
kan aflægges et nyt besøg.

16.6. nyt opholdsstEd
Meddeler vælgeren efter udløbet af fristen for begæringens indsendelse, at vedkommende har skiftet 
opholdssted, har kommunens folkeregister ikke pligt til at opsøge vedkommende på det nye opholdssted.

16.7. ForgæVEs BEsøg
I de tilfælde, hvor stemmemodtagerne aflægger forgæves besøg, skal de lægge en meddelelse herom til 
vælgeren med angivelse af tidspunktet for besøgets aflæggelse.

Blandt andet af hensyn til behandlingen af eventuelle klager er det nødvendigt, at der føres nøjagtig 
optegnelse over alle relevante begivenheder. Det nøjagtige tidspunkt for begæringens modtagelse og 
tidspunktet for et besøg bør noteres på begæringen eller på en kopi af denne. Endvidere bør det noteres, 
om der har gjort sig særlige forhold gældende i forbindelse med stemmeafgivningen.

16.8. KommunEns FolKErEgIstrEs AnsVAr
Ansvaret for afstemningens tilrettelæggelse og gennemførelse påhviler kommunens folkeregistre.

17. VAlgBEstyrElsEns modtAgElsE AF AlmIndElIgE BrEVstEmmEr

17.1. modtAgElsE AF AlmIndElIgE BrEVstEmmEr
Menighedsrådet nummererer de modtagne yderkuverter og opfører afsenderens navn og adresse samt 
tidspunktet for modtagelsen på en særlig fortegnelse. Kuverterne sendes uåbnede til valgbestyrelsen og 
skal være valgbestyrelsen i hænde inden afstemningens begyndelse.
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10.10 Stemmeoptællingen
Af Cirkulære om valg til menighedsrådsvalg den 13. november 2012 afsnit 18 fremgår følgende:

17.2. åBnIng AF AlmIndElIgE BrEVstEmmEr
Valgbestyrelsen åbner de modtagne yderkuverter, inden afstemningen begynder, og undersøger i hvert 
enkelt tilfælde, om afsenderen er opført på valglisten. I bekræftende fald afkrydses vælgerens navn på 
valglisten.

17.3.  rEttIdIgt modtAgnE AlmIndElIgE BrEVstEmmEr, dEr sKAl lAdEs udE 
  AF BEtrAgtnIng
Viser det sig, at den pågældende ikke er stemmeberettiget, eller oplyses det f.eks., at vedkommende 
inden valgdagen er afgået ved døden, lægges den uåbnede konvolut tillige med følgebrevet på ny ind i 
yderkuverten og kommer ikke i betragtning.
Det samme gælder, når yderkuverten, følgebrevet eller konvolutten giver grund til at antage, at de ikke 
hører til det af Ministeriet for Ligestilling og Kirke udsendte materiale, eller der ved brevstemmens udfyl-
delse, attestation, underskrift eller indsendelse ikke er gjort som foreskrevet.

17.4. opBEVArIng AF AlmIndElIgE BrEVstEmmEr
De konvolutter, som herefter kommer i betragtning, opbevares sammen med det tilhørende følgebrev og 
yderkuvert, indtil afstemningen er afsluttet. Konvolutterne, uden yderkuvert og følgebrev, lægges derefter 
i en stemmekasse og blandes med de øvrige stemmesedler og åbnes først ved optælingen.

17.5. For sEnt modtAgnE AlmIndElIgE BrEVstEmmEr
Almindelige brevstemmer, der modtages af valgbestyrelsen efter afstemningens begyndelse, henlægges 
uåbnede og kommer ikke i betragtning.

18. stEmmEoptællIngEn 

18.1. optællIngsmådE
Optællingen foretages af valgbestyrelsen og er offentlig i det omfang, pladshensyn gør det muligt.
Optællingen sker på følgende måde:
Stemmesedlerne tages ud af stemmekasserne, blandes og fordeles mellem optællerne, der ordner dem 
således, at stemmesedler afgivet for samme kandidatliste samles i bunker for sig.
Derefter optælles, hvor mange stemmer der er afgivet på hver af kandidatlisterne.
Blanke stemmer er ugyldige stemmer, der skal tælles op og bekendtgøres sammen med valgresultatet.

18.2. Kryds på stEmmEsEdlEn
En stemme er afgivet for den liste, inden for hvis felt vælgeren har sat kryds. Ved et kryds forstås et tegn 
svarende til bogstavet X eller til tegnet for plus (+).
Tegn, der må anses for at være afledt af et kryds, eller som må anses for at være resultatet af, at vælge-
ren ved gentagen afmærkning har villet tydeliggøre et kryds, bedømmes efter samme regler som kryds.
En stemmeseddel anses for gyldig, selvom der på stemmesedlen er sat to eller tre kryds, når blot disse 
kryds er anbragt indenfor samme kandidatlistes felt. Det betyder, at en stemmeseddel, der er afkrydset 
ud for to eller tre kandidatnavne på samme liste, anses for en gyldig listestemme.
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10.11 Mandatfordelingen 
 
Af Cirkulære om valg til menighedsrådsvalg den 13. november 2012 afsnit 19 fremgår følgende:

19. mAndAtFordElIngEn 

19.1. AntAl KAndIdAtEr pr. lIstE
Den endelige opgørelse af valget foretages af valgbestyrelsen samme dag, som stemmeoptællingen har 
fundet sted. Først bestemmes hvor mange kandidater, der skal vælges fra hver kandidatliste. Har liste-
forbund været anmeldt, sammenlægges stemmetallene for de kandidatlister, der har indgået listefor-
bund. Det for hver kandidatliste eller listeforbund afgivne stemmetal deles med 1, 2, 3, osv., indtil hvert 
stemmetal er delt med et tal så stort som det antal mandater, der i det højeste kan ventes at tilfalde 
vedkommende kandidatliste eller listeforbund.
Den største af de fremkomne kvotienter giver den liste eller det listeforbund, den er tilfaldet, ret til med-
lem nr. 1, den næststørste kvotient giver den liste eller det listeforbund, den er tilfaldet, ret til medlem 
nr. 2, og således fremdeles, indtil det antal medlemmer, der skal vælges, er fordelt mellem de forskellige 
kandidatlister og listeforbund.
Er kvotienterne lige store, gør lodtrækning udslaget. Lodtrækningen foretages af valgbestyrelsens for-
mand i de tilstedeværendes påsyn.

19.2. FordElIng AF mAndAtEr VEd lIstEForBund
Det antal mandater, der er tilfaldet et listeforbund, deles mellem de kandidatlister, forbundet består af, 
ved benyttelse af samme fremgangsmåde.

EKsEmplEr
Til belysning af fremgangsmåden anføres følgende eksempler:
Mandatfordeling foretages således:

EKsEmpEl 1:
Der deltager i alt 4 kandidatlister i valget. Der er ikke indgået listeforbund. Der skal vælges 9 kandidater.
Valgresultatet er følgende: Liste 1: 255 stemmer Liste 2: 172 stemmer Liste 3: 100 stemmer Liste 4: 180 
stemmer.

18.3. ugyldIgE stEmmEr
Hvor der er tvivl om en stemmeseddels gyldighed, medregnes stemmesedlen ikke i optællingen, men 
lægges foreløbig til side.
Valgbestyrelsen afgør derpå, om de tvivlsomme stemmesedler skal anses for ugyldige eller ej.
En stemmeseddel er ugyldig:
1) når beskaffenheden af stemmesedlen giver grund til at antage, at den ikke er udleveret og afkrydset 
 på valgstedet,
2) når det ikke med sikkerhed fremgår, på hvilken liste vælgeren har villet stemme,
3) når der på stemmesedlen findes skrevet, tegnet eller på anden måde anbragt noget, f.eks. forskellige 
 skriftfarver, der giver stemmesedlen et særpræg,
4) når stemmesedlen er iturevet, eller 
5) når stemmesedlen er blank.
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 Mandatfordelingen foretages således: 

 Liste 1, 2, 3 og 4 får således valgr henholdsvis 4, 2, 1 og 2 kandidater.
 
 EKsEmpEl 2:
 Der deltager i alt 4 kandidater i valget. Der er listeforbund mellem listerne 3 og 4. Der skal vælges 
 9 kandidater, og stemmeoptællingen underviser samme resultat som i eksempel 1. 

 Mandatfordelingen foretages således:

 Liste 1 får i dette tilfælde kun valgt 3 kandidater, liste 2 får stadig 2, mens listeforbundet mellem 
 liste 3 og 4 opnår i alt 4 mandater, altså 1 mandat mere, end listerne kunne opnå tilsammen uden
 listeforbund.

 De sidstnævnte 4 mandater fordeles mellem listerne 3 og 4 på tilsvarende måde:

 Liste 3 får således valgt 1 kandidat, og liste 4 får valgt 3 kandidater.

LIsTE 3
 

LIsTE 4

Divisor 1 100           (2) 180            (1)

Divisor 2 50  90              (3)

Divisor 3 60              (4)

Divisor 4 45

LIsTE 1
 

LIsTE 2 LIsTE 3 + 4

Divisor 1 255             (2) 172             (3) 280            (1)

Divisor 2 127  1/2     (5) 86               (7) 140            (4)

Divisor 3 85               (8) 57   1/3 93  1/3      (6)

Divisor 4 63    3/4   70              (9)

Divisor 5 51 53

LIsTE 1
 255

LIsTE 2
172

LIsTE 3
100

LIsTE 4
180

Divisor 1 255             (1) 172             (3) 100             (5) 180             (2)

Divisor 2 127  1/2     (4) 86               (7) 50 90               (6)

Divisor 3 85               (8) 57   1/3 33   1/3 60               

Divisor 4 63    3/4     (9)

Divisor 5 51
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10.12 Indberetning om antal stemmer
Allerede dagen efter valget, altså onsdag den 14. november 2012, skal valgbestyrelsen ind berette følgende 
oplysninger via kandidatsystemet om valgets resultat, således at stemmeprocenten kan udregnes.
 ∆ Antal stemmeberettigede
 ∆ Antal modtagne brevstemmer i alt 
 ∆ Antal godkendte brevstemmer
 ∆ Antal brevstemmer, der ikke er taget i betragtning 
 ∆ Antal gyldige stemmer i alt
 ∆ Antal ugyldige stemmer (bortset fra blanke stemmer) 
 ∆ Antal blanke stemmer
 ∆ Antal lister indvalgt i det nye menighedsråd

Valgbestyrelser, som selv indtaster oplysningerne i kandidatsystemet, skal indberette oplysningerne senest kl. 
12.00 den 14. november 2012. 
Hvis stiftsadministrationen hjælper valgbestyrelsen med at foretage indtast ningen, skal oplysningerne være 
stiftsadministrationen i hænde senest kl. 9.00 den 14. novem ber 2012, således at stiftsadministrationen kan 
taste oplysningerne inden kl. 12.00 samme dag.

10.13 Beslutningsprotokollen, indberetning 
og underretning
Opgørelsen indføres i beslutningsprotokollen
Når valget er endeligt opgjort skal formanden for valgbestyrelsen skrive følgende oplysninger
ind i menighedsrådets beslutningsprotokol:
 ∆ Stemmernes fordeling på de forskellige kandidatlister
 ∆ I hvilken nummerorden mandaterne tilfaldt kandidatlisterne 
 ∆ Hvilket fordelingstal, der blev lagt til grund for hver kandidatliste 
 ∆  Hvor mange personlige stemmer, der blev afgivet for kandidaterne 
 ∆  Hvordan listestemmerne blev fordelt på kandidaterne
 ∆  Hvilke kandidater, der blev erklæret for valgt samt det medlemsnummer, der tilfaldt alle de valgte
 ∆  Navnene på de kandidater, der ikke blev valgt.

Herefter underskrives protokollen af hele valgbestyrelsen.

Indberetning af valgresultatet 
Der udfærdiges to udskrifter af protokollen på de blanketter, der er obligatoriske og autoriseret af Ministeriet 
for Ligestilling og Kirke.
Den ene udskrift indsendes af valgbestyrelsen, så den er stiftsadministrationen i hænde se nest den 15. novem-
ber 2012. Den anden udskrift opbevares i menighedsrådets arkiv.

Stiftsadministrationen har til opgave at indføre oplysningerne om hvem der er valgt til menighedsrådet i KIS. 
Indtastningen skal ske senest den 20. november 2012. Efterfølgende skal stiftsadministrationen sende en 
udskrift over de valgte medlemmer til det første valgte medlem af det nyvalgte menighedsråd, således at 
oplysningerne er det først valgte medlem i hænde senest den 22. november 2012.
 
Også af hensyn til medlemmernes adgang til Den digitale arbejdsplads er det vigtigt, at stiftsadministrationen 
får hurtig besked om de nyvalgte medlemmer, da den automatiske udsendelse af koder til nye menighedsråds-
medlemmer, samt lukning for udgående medlemmer styres via KIS-systemet.



   35

Underretning af kandidaterne
Valgbestyrelsen underretter kandidaterne om valget samt om fristen for klage over val get.

10.14 Opbevaring og kassering af valgmateriale 
Indtil klager over valget er endeligt afgjort, skal stemmesedlerne gemmes. Herefter skal de tilintetgøres.
Ligeledes skal valglister og valgkort gemmes, indtil klager over valget er endeligt afgjort. Herefter afleveres de 
til kommunens folkeregister.

Kvittering for aflevering af valglister og valgkort til folkeregisteret skal gemmes i menighedsrådets arkiv lige-
som eventuel korrespondance, valgbestyrelsen har haft, skal opbevares i arkivet. Her skal det opbevares, så 
længe det har administrativ eller retlig be tydning. Det anbefales på den baggrund, at man opbevarer valgmate-
riale i 10 år.

10.15 Udgifter til afstemningsvalg
Afholdelse af menighedsrådsvalg er forbundet med en række udgifter. 
Det er udgifter til annoncer, valglister, valgkort og porto til udsendelsen af valgkort. Derudover kan der være 
udgifter til f.eks. kampagnemateriale og leje af lokaler til mødeafholdelse. 

Annoncer
Udgifter til annoncer dækker over de oplysninger som valgbestyrelsen er forpligtet til at annoncere, dette gæl-
der uanset om der bliver afstemningsvalg eller aftalevalg:
 ∆ Bekendtgørelse af regler for opstilling og indlevering af kandidatlister til menighedsrådsvalget
 ∆ Indkaldelse til orienteringsmøde
 ∆  Det nye menighedsråds konstitution

Ved afstemningsvalg skal valgbestyrelsen bekendtgøre:
 ∆  Kandidatlisterne
 ∆  Udsendelse af valgkort

Leje af lokaler
 ∆  Valgbestyrelsen skal sikre, at der er lokaler til afholdelse af orienteringsmødet og eventuelt 
  opstillingsmødet, hvis dette afholdes i forlængelse af orienteringsmødet.
 ∆  Valgbestyrelsen skal også sikre sig et eller flere valgsteder til afstemningsvalg.

Valgmateriale m.m. til valgdagen
 ∆  Valglister og valgkort fra kommunen
 ∆  Porto til udsendelse af valgkort (KMD A/S sender valgkortene direkte til vælgerne)
 ∆  Evt. leje af stemmebokse (Dette opkræves af nogle kommuner, andre steder kan de lånes.)
 ∆  Evt. diæter til hjælpere på valgdagen

Hent blanketterne på Den Digitale Arbejdsplads 
 - udskrift af beslutningsprotokol for afstemningsvalg 
 - meddelelse om valg til menighedsråd 
 - meddelelse om valg som stedfortræder

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 prak sis, 
at menighedsrådene kun skal oplyse om medlemmer og konstituering og melde æn dringer 
vedrørende medlemmer i rådet til eget stift. 
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Udgifterne svinger meget alt efter størrelsen på sognet, og det er derfor ikke muligt at angive prisniveauer.

Kampagnemateriale
Udgifter til neutralt informationsmateriale om menighedsrådsarbejdet og menighedsrådsvalget kan godt 
afholdes af kirkekassen. Udgifter til valgplakater for kandidater og lignende valgmateriale må ikke afholdes af 
kirkekassen.

10.16 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, herunder hvem der er stedfortrædere.

10.17 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 udtalelse. 

Biskoppens afgørelse kan både af valgbestyrelsen og af klageren indbringes for Mini steren for Ligestilling og 
Kirke. Dette skal ske senest 1 måned efter, at biskoppens afgørelse er meddelt klageren. 
Valgbestyrelsen skal skrive eventuelle klager over valget - og valgbestyrelsens behandling af disse 
- ind i me nighedsrådets beslutningsprotokol.

10.18 Nyvalg og udfyldningsvalg
Situation: 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 ind-
stillingsret ved præstevalg, og biskoppen beslutter hvilket andet menig hedsråd, der skal varetage menigheds-
rådets funktioner i valgperioden.

Situation: 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.

Situation: 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 
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.
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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.

10.19 Valg af valgbestyrelse 
Læs mere om valg til valgbestyrelsen i Værd at vide om valget 2012 - for menighedsråd.
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