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Høring over lov om ændring af lov om valg til menighedsråd
Bestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsråd har via sine repræsentanter med interesse fulgt arbejdet i udvalget bag betænkningen, og på Landsforeningens årsmøde, kort efter udsendelsen af betænkningen, blev udvalgets anbefalinger drøftet grundigt.
Landsforeningen af Menighedsråd kan fuldt og helt støtte forslaget om, at valgforsamling til menighedsråd gøres til den formelle hovedregel ved valg til menighedsråd.
Landsforeningen finder, at lovforslagets model imødekommer de væsentligste udfordringer ved det nuværende regelsæt for valget. Modellen er praktisk gennemførlig og vil efter vores opfattelse kunne fungere efter hensigten.
Landsforeningen noterer med tilfredshed, at betænkningens forslag om sammenfald med kommunevalg
udgår.
Landsforeningen har følgende bemærkninger til den foreslåede lovtekst:
2-årig funktionsperiode
Landsforeningen støtter, at der gives mulighed for at nedsætte funktionsperioden til 2 år. Beslutning
herom bør dog ske lokalt uden krav om godkendelse af biskoppen eller andre myndigheder. Bortfaldet
af sammenfald med kommunalvalg gør det endnu mindre relevant, at 2-årige funktionsperioder skal
godkendes.
Det kan overvejes, om forankringen af den lokale beslutning kan styrkes ved at stille krav om, at den
skal ske på et menighedsmøde.
Der henvises i lovbemærkningerne til, at ansøgning hidtil har skullet sendes til Kirkeministeriet. Her var
der ikke krav om en begrundet ansøgning. Ønsket om 2-årig valgperiode kan være begrundet i sognets
demografi eller andre lokale forhold. Hvis forslaget gennemføres, forudsætter vi, at sådanne begrundelser vil være lige så gyldige som rekrutteringsproblemer.
Valglister
Landsforeningen foreslår, at der til en ekstraordinær valgforsamling anvendes den samme valgliste som
til den ordinære valgforsamling.

Seneste frist for udløsning af afstemningsvalg
Vi opfatter, at fristen for indlevering af kandidatliste alene gælder fra den ordinære valgforsamling.
Offentliggørelse
Landsforeningen deler opfattelsen, at det er væsentligt at styrke offentligheden omkring valget. Omfanget af den foreslåede annoncering er imidlertid en markant øgning, også i forhold til omkostninger til annoncering. Det kan overvejes, om alle faser af valget kræver annoncering i dagblade/lokalaviser for at
opnå den tilsigtede offentlighed. Og det kan overvejes at tillægge valgbestyrelsen kompetence til at sikre offentliggørelsen af faser af valget.
Den korte frist på en uge til at annoncere resultatet af valgforsamlingen i lokalaviser vil i mange tilfælde
ikke være realistisk.
I forhold til krav om offentliggørelse på sognets hjemmeside, foreslår Landsforeningen, at kravet også
kan opfyldes ved annoncering på sogneportalen (sogn.dk).
Mulighed for at trække sig
Det er uklart i § 6 f om en kandidat kan trække sig eller kun træde over på en anden liste.
Uændret tid til at brevstemme
Landsforeningen foreslår, at den nugældende mulighed for treugers brevstemmeperiode opretholdes,
som foreslået i betænkningen. Det kan ske ved at indlevere kandidatlister til udløsning af afstemningsvalg fastsættes til tre uger efter valgforsamlingen, i stedet for fire uger, og at den ekstraordinære valgforsamling afholdes to uger efter den ordinære valgforsamling, i stedet for tre uger.
Aflysning af afstemningsvalg
Landsforeningen foreslår hele § 16 ophævet, idet der med den nye valgform ikke forudsat afstemning i
sognet.
Afleveringssted for kandidatlister
Landsforeningen foreslår, at formuleringen omkring bemyndigedes ”bopæl i menighedsrådskredsen” jf.
§ 12, stk. 2 ændres til ”adresse i menighedsrådskredsen”, så indlevering af kandidatlister kan ske til kirkekontoret i sognet.
Udpegning af dirigent på valgforsamlingen
Landsforeningen finder, at lovteksten er fyldestgørende, men bemærker, at det i bemærkningerne fremgår, at valgbestyrelsesmedlemmer ikke kan være dirigenter.
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