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Høringssvar fra biskop og stiftsråd til betænkning 1567
Kirkeministeriet har den 11. maj 2017 fremsendt betænkning nr. 1567 af maj 2017 om
”Menighedsrådsvalg i fremtiden” til Ribe Stift med anmodning om stiftsøvrighedens
bemærkninger.
Betænkningen indeholder en omfattende og grundig beskrivelse af de nuværende valgordninger i
Danmark og de nordiske lande, samt en beskrivelse af valgordninger på andre ministerområder,
men stiftet har ved sin gennemgang især forholdt sig til betænkningens kapitel 7 om andre
valgmodeller og forsøgserfaringer og kapitel 8 om udvalgets overvejelser og anbefaling, samt
bilagene, herunder notatet om den danske frivilligsektor.
Vi finder, at forslaget om en mere smidig og mindre kompliceret (bureaukratisk) valgordning end
den nuværende er god, og at forslaget om valg i valgforsamlinger med mulighed for
afstemningsvalg inden for en frist på 4 uger vil udgøre en sådan forenkling.
Efter vores opfattelse må man ved en indførelse af valg i valgforsamlinger sikre sig, at
menighedsrådene får en effektiv og enkel adgang til at udføre den praktiske kontrol af identitet og
sognetilhørsforhold på de fremmødte til valgforsamlingen.
Det fremgår af forslaget i kapitel 8.2.2 fremgår, at valgforsamlingen skal være offentlig, men at det
kun er stemmeberettigede medlemmer af sognemenigheden, som har taleret og adgang til at afgive
stemme.
Begrundet i erfaringerne med fremmødet til opstillingsmøder forud for menighedsrådsvalget i 2016
skal vi dog opfordre til, at man nøje overvejer, om valgforsamlingerne skal være offentlige (forstået
som tilgængelige for enhver), eller om adgang til valgforsamlingen skal begrænses til medlemmer
af folkekirken, som det er tilfældet ved afholdelse af menighedsmøder, jf. bestemmelserne i kapitel
7 i menighedsrådsloven.
Vi finder, at det er vigtigt – som det også understreges i betænkningen – at valgreglerne følges til
punkt og prikke. Det kan dog i praksis være meget vanskeligt at holde styr på, hvem af de
fremmødte i en forsamling, der har tale- og stemmeret, og hvem der ikke har, med deraf følgende
risiko for fejl i valghandlingen.
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Vi finder endeligt, at forslaget om at vælge medlemmer og stedfortrædere hver for sig er godt, da
det giver folk mulighed for at stille op til den funktion, de ønsker at påtage sig.
På vegne af Ribe Stiftsrådet.

Elof Westergaard
Biskop
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