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Høring over cirkulærer vedrørende valg til menighedsråd 

Vedlagt fremsendes udkast til 4 cirkulærer til brug for de ordinære valg til me-
nighedsråd i 2020: 

1) Cirkulære om valgret og valgbarhed 

2) Cirkulære om orienteringsmøde og valgforsamling 

3) Cirkulære om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd 

4) Cirkulære om indberetning om valg til menighedsråd, konstituering og kas-
sation af valgmateriale mv. 
 

Baggrunden for cirkulærerne 

I foråret 2018 blev lov om ændring af lov om valg til menighedsråd vedtaget i 
Folketinget med ikrafttrædelsesdato 1. januar 2020. Lovændringen, der første 
gang finder anvendelse ved de ordinære valg til menighedsråd i 2020, medfø-
rer, at valgforsamling fremover vil være den formelle hovedregel ved valg til 
menighedsråd. Valgforsamlingen kombineres med et optaktsforløb samt en 
mulighed for at udløse et efterfølgende afstemningsvalg, som det kendes i dag.  

Den nye valgform indebærer bl.a., at der skal afholdes en valgforsamling i alle 
sogne den 3. tirsdag i september, dvs. tirsdag den 15. september 2020. Valgets 
øvrige frister beregnes i forhold til valgforsamlingen og vil derfor være ander-
ledes end hidtil. Der er som bilag til dette brev vedlagt en tidslinje for menig-
hedsrådsvalget 2020.  

De 4 cirkulærer er dels en udmøntning af de nye regler, som følger af lovæn-
dringen i 2018 og de lovændringer, der følger af det netop fremsatte forslag til 
lov om ændring af lov om valg til menighedsråd (L 5), dels en videreførelse af 
hidtil gældende regler for valg til menighedsråd.  

Tidligere har reglerne været fastsat i et samlet cirkulære, men for at øge over-
skueligheden og brugervenligheden er der valgt en opdeling i 4 cirkulærer.  

 

Cirkulærernes indhold 

1) Cirkulære om valgret og valgbarhed 

Cirkulæret indeholder nærmere regler om, hvem der har valgret og valgbarhed 
til menighedsrådsvalg, hvilke frister der gælder for at blive optaget på valgli-
sten til valgforsamling og til eventuel afstemningsvalg og om berigtigelse af 
valglister.  
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Reglerne er i høj grad en videreførelse af hidtil gældende regler, men på grund 
af den nye valgform og brugen af valglister ved både valgforsamlingen og ved 
afstemningsvalget er der fastsat nye og særskilte frister for optagelsen på valg-
listen til henholdsvis valgforsamling og afstemningsvalg.  

 

2) Cirkulære om orienteringsmøde og valgforsamling 

Cirkulæret indeholder nærmere regler om valgbestyrelsens opgaver, afhol-
delse af orienteringsmøde, afholdelse af valgforsamling, opstilling og afstem-
ning ved valgforsamling, offentliggørelse af resultatet af valgforsamlingen, samt 
om valgbestyrelsens forpligtelse til at orientere om mulighed for at udløse et 
afstemningsvalg m.m. 

 

3) Cirkulære om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd 

Afstemningsvalg er ikke længere hovedreglen ved valg til menighedsråd og ud-
løses kun, såfremt et tilstrækkeligt antal stemmeberettigede ønsker resultatet 
af valgforsamlingen afprøvet og gennem indlevering af en kandidatliste opstil-
ler valgberettigede modkandidater ved et afstemningsvalg. 

Cirkulæret indeholder nærmere regler om afholdelse af afstemningsvalg, kan-
didatlister, opstilling, brevstemmer m.m. og er i vid udstrækning en viderefø-
relse af de hidtil gældende regler.  

 

4) Cirkulære om indberetning om valg til menighedsråd, konstituering og kas-
sation af valgmateriale mv. 

Cirkulæret er delvist nyt og indeholder nærmere regler om proceduren for ind-
beretning af valgets resultat, konstituering af de nyvalgte menighedsråd og om 
menighedsrådenes opbevaring og tilintetgørelse af valgmateriale, herunder af 
valglister.  

 

Ikrafttrædelsesdato 

Det er hensigten, at cirkulærerne træder i kraft medio januar 2020. 

 

Høringsfrist 

Såfremt der er bemærkninger til cirkulærerne, bedes disse indsendt til Kirke-
ministeriet på km@km.dk, senest den 13. november 2019. 

 

Med venlig hilsen 

   

Anette Mia Rasmussen 
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fuldmægtig  

           

og            

 

Martin Martensen-Larsen 

fuldmægtig 


