
    

Høring over forslag til lov om ændring af lov om valg til menighedsråd 

Vedlagt fremsendes udkast til forslag til lov om ændring af lov om valg til menig-
hedsråd. Lovforslaget vedrører valgret til personer under værgemål med frata-
gelse af den retlige handleevne, valgbestyrelsens håndtering af beslutningspro-

tokollen og tilintetgørelse af valgkort og valglister. 

 

Lovforslagets indhold 

Regeringen ønsker, at flest mulige inden for rammerne af grundloven skal have 

valgret til landsdækkende valg i Danmark – også personer under værgemål.  

Det foreslås derfor med lovforslaget at ændre lov om valg til menighedsråd, så-

ledes at personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handle-
evne efter værgemållovens § 6, og som i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne, 

gives valgret ved valg til menighedsråd. 

Forslaget ligger i forlængelse af den lovændring, der blev gennemført i 2016, for 

så vidt angår valg til kommunale og regionale valg samt valg af danske medlem-
mer til Europa-Parlamentet, og som betyder, at personer, der er under værgemål 

med fratagelse af den retlige handleevne, har valgret til disse valg. 

Fremover vil det være menighedsrådene, der varetager opgaven med at indtaste 
oplysninger om menighedsrådets valgte medlemmer og om rådets konstitution 

i et af Kirkeministeriet anvist system. Tidligere varetog stiftsadministrationen 
denne opgave. Det vil derfor ikke længere være nødvendigt, at biskoppen mod-

tager en udskrift af beslutningsprotokollen fra valgbestyrelsens formand. 

Med lovforslaget foreslås det derfor også, at menighedsrådenes valgbestyrelser 

ikke længere skal sende en udskrift af beslutningsprotokol med valgets resultat 
til biskoppen.  

Det vil fremover være Kirkeministeriet (Folkekirkens IT), der udvikler og driver 
systemet til dannelse af valglister og valgkort til brug for menighedsrådsvalg, 

hvilket betyder, at kommunerne ved de lokale folkeregistre fremover ikke del-
tager i processen med udarbejdelse af valglister og valgkort til disse valg.  

Det vil derfor fremover ikke være relevant, at valglister og valgkort efter valget 
sendes retur til folkeregistret med henblik på makulering.  

Med lovforslagets foreslås det derfor, at det fremover vil være menighedsrå-
dene, der – efter udløb af klagefristen og afgørelse af evt. valgklager – skal sikre, 
at valglister, valgkort, stemmesedler m.v. tilintetgøres. 

I sammenhæng hermed foreslås det ligeledes, at kirkeministeren bemyndiges til 
at fastsætte nærmere regler om opbevaring og tilintetgørelse af valgmateriale.  
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Akt nr.: 56878 

Dette akt nr. bedes oplyst ved  
henvendelse til Kirkeministeriet 

Dato: 12. juli 2019 

 

Til høringsparterne, jf. vedlagte høringsliste 
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Ikrafttrædelsesdato 

Det er hensigten, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2020. 

 

Høringsfrist 

Såfremt der er bemærkninger til lovforslaget, bedes disse indsendt til Kirkemi-
nisteriet på km@km.dk, senest den 16. august 2019. 

 

Med venlig hilsen 

 
Martin Martensen-Larsen 
Fuldmægtig 

 


