
    

 

 

 

Kirkeudvalget har ved brev af 16. december 2021 (KIU alm. del – spørgsmål 
15) bedt om min besvarelse af spørgsmål: 

”Mener ministeren, at den lave stemmeprocent ved menighedsrådsvalget giver 
anledning til bekymring? I bekræftende fald bedes oplyst, om ministeren vil fo-
retage sig noget, for at højne stemmeprocenten?”  

 

Svar: 

I 2020 var det første gang, at menighedsrådsvalget blev afholdt efter den nye 
valgordning, som i 2018 blev enstemmigt vedtaget i Folketinget af S, DF, V, LA, 
ALT, RV, SF og KF, idet EL hverken stemte for eller imod.  

Baggrunden for den nye valgform var en længere årrække med udfordringer 
nogle steder i forhold til at sammensætte fuldtallige menighedsråd, et faldende 
antal afstemningsvalg i forbindelse med menighedsrådsvalgene og faldende 
valgdeltagelse ved de få afstemningsvalg, som blev gennemført. 

Under den nye valgordning er valg på en valgforsamling, dvs. på et fysisk møde, 
i stedet den absolutte hovedregel, og afstemningsvalg afholdes kun de steder, 
hvor der i den efterfølgende periode indgives en eller flere kandidatlister.  

En valgforsamling adskiller sig væsentligt fra et afstemningsvalg. Det er muligt 
at opgøre en ”stemmeprocent” ud fra antallet af fremmødte vælgere ved valg-
forsamlingen, men det giver næppe mening at sammenligne deltagerprocenten 
ved en valgforsamling med fx stemmeprocenten ved et kommunalvalg, der af-
vikles som et afstemningsvalg. Tilsvarende giver det næppe mening at sam-
menligne stemmetallet ved en valgforsamling med stemmetallet ved et afstem-
ningsvalg.  

Det afgørende ved den nye valgform er, at den skaber åbenhed om menigheds-
rådets arbejde bl.a. med et obligatorisk forudgående orienteringsmøde og ved 
at sikre en dialog og debat blandt kandidaterne på selve valgforsamlingen, 
samt at så mange menighedsråd som muligt bliver fuldtallige. Den nye valg-
form bidrager dermed til en større åbenhed både om selve valget og om de 
kandidater, der bliver opstillet og valgt på valgforsamlingen.  

En ny valgform kræver selvfølgelig tilvænning, og valget i 2020 blev oven i kø-
bet afholdt på et tidspunkt, hvor der skulle tages hensyn til situationen med 
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covid-19.  Jeg synes derfor, at det er for tidligt at konkludere noget på baggrund 
af første valg med den nye valgordning.  

 
 
 

 
Ane Halsboe-Jørgensen 
 

   

  / Katrine Gunnersø Søndergaard 


