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KASA/BAB 

VIBORG STIFTSØVRIGHED

Til Kirkeministeriet 

Udfyldningsvalg/nyvalg 2021 

Viborg SBC har på vegne af sBCerne i Danmark modtaget Kirkeministeriets brev af 27. januar 2021, 
som sBCerne hereCer tager Bl eCerretning. Vi kan oplyse, at sBCsadministraBonerne i den anled-
ning telefonisk har kontaktet alle relevante menighedsråd og orienteret dem om situaBonen, lige-
som vi har sendt et brev Bl dem eCerfølgende. DeMe brev vedhæCes Bl jeres orientering. 

Vi finder dog anledning Bl at bemærke, at vi ikke er helt enige i udlægningen af forløbet, der lå for-
ud for ministeriets brev. Det blev rigBg nok den 8. januar 2021 telefonisk Blkendegivet fra Kirkemi-
nisteriet, som svar på Viborg SBCs mail af 6. januar 2021, at det under de daværende omstændig-
heder kunne være vanskeligt at gennemføre udfyldningsvalget. Men samBdigt blev det også un-
derstreget, at det jo ikke var en beslutning, ministeriet kunne eller ville træffe. Medarbejderen fra 
Viborg SBC oplyste herBl, at sBCskontorcheferne og biskopperne blev nødt Bl at drøCe situaBonen 
med henblik på biskoppernes sBllingtagen Bl, om udfyldningsvalg/nyvalg den 2. marts 2021 skulle 
fastholdes eller udskydes. Det blev aCalt, at der skulle gives en Blbagemelding Bl ministeriet af 
hensyn Bl iværksæMelse af diverse frister i Valgsystemet. Hvis biskopperne besluMede at udskyde 
den udmeldte dato, ville det få den konsekvens, at der skulle fastsæMes nye frister. Ministeriet op-
lyste, at disse nye frister i så fald skulle godkendes af ministeriet inden udsendelse Bl menigheds-
rådene. 

Ministeriet spurgte eCerfølgende Viborg SBC ved mail den 11. januar 2021, om sBCerne havde 
fundet ud af at udskyde udfyldningsvalget, eller om de fastholdt den 2. marts 2021. HerBl svarede 
Viborg SBC samme dag, at sBCskontorcheferne afventede en Blbagemelding fra task force, som 
afventede en Blbagemelding fra JusBtsministeriet vedrørende menighedsrådsmøder. SBCskontor-
cheferne syntes ikke, det klart fremgik, om der ville kunne aVoldes valg eller ej under de gældende 
restrikBoner.  

Det næste vi hørte fra ministeriet var en mail den 18. januar 2021, hvor der blev spurgt Bl, om sBf-
terne var kommet nærmere en beslutning om evt. udskydelse af udfyldnings- og nyvalg. HerBl sva-
rede Viborg SBC samme dag, at valget ikke blev udsat.  
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Vi er rigBg ærgerlige over forløbet, særligt på de berørte menighedsråds vegne. Men det er vores 
opfaMelse, at de via de telefoniske opringninger og det eCerfølgende brev fortsat føler sig trygge i 
processen. Vi vil sende dem en ny Bdslinje snarest muligt. 

De foreløbige drøCelser sBCerne imellem har ført Bl en beslutning om, at udfyldningsvalg 2021 
først bliver gennemført eCer sommerferien, og at processen formentligt vil følge den Bdsmæssige 
procedure for valget i 2020, således at alle frister forskydes med et år. Hvis de gældende regler skal 
følges, skal der således aVoldes orienteringsmøde den 11. maj 2021, jf. cirkulære nr. 9011 af 10. 
januar 2020 om orienteringsmøde og valgforsamling § 9. Da det på nuværende Bdspunkt på grund 
af covid-19 må anses for usikkert, om der kan aVoldes orienteringsmøde 11. maj 2021, og da vi 
ikke finder, at menighedsrådene skal udsæMes for flere udsæMelser, skal vi derfor allerede nu ven-
ligst anmode ministeriet om, at det lovmæssigt bliver muligt for menighedsrådene at aVolde mø-
det frem Bl den 20. august 2021, som ved valget i 2020.  
  
Når vi har modtaget svar fra ministeriet på anmodningen, vil vi udarbejde en ny Bdslinje Bl brug for 
menighedsrådene. Denne vil også blive sendt Bl orientering Bl ministeriet, således at diverse frister 
i forhold Bl Valgsystemet kan iværksæMes. Vi ser frem Bl at høre nærmere fra jer. 

Med venlig hilsen 
 

Bodil Abildgaard 
SBCskontorchef 


