
    

I forlængelse af drøftelse med stiftskontorchef Bodil Abildgaard den 21. januar 
2021 har Kirkeministeriet modtaget en anmodning fra Viborg Stift om 
dispensation til, at orienteringsmøderne i forbindelse med de af biskopperne 
udskrevne udfyldnings- og nyvalg 2021 kan afholdes som virtuelt møde.  

Forud for anmodningen om dispensation har Viborg Stift den 6. januar 2021 i 
en mail spurgt ministeriet, om udfyldnings- og nyvalg, i lyset af det gældende 
forsamlingsforbud på 5 personer ved offentlige møder, bør udskydes af hensyn 
til den demokratiske proces. Den 8. januar 2021 har Kirkeministeriet i 
telefonisk samtale med Viborg Stift meddelt, at ministeriet er enige i at valgene 
bør udskydes i den aktuelle situation. Det blev samtidig aftalt, at Viborg Stift 
ville koordinere planlægningen af valgene med de øvrige stifter.  

På forespørgsel fra Kirkeministeriet oplyste Viborg Stift den 18. januar 2021, at 
stifterne har besluttet at fastholde deres oprindelige plan om afholdelse af 
orienteringsmøde og valgforsamling i forbindelse med udfyldnings- og nyvalg 
henholdsvis den 2. februar og 2. marts 2021. Ministeriet er dog bekendt med, at 
i hvert fald et stift har udsat udfyldningsvalgene.   

Ministeriet bemærker, at der ikke er hjemmel i lov om valg til menighedsråd 
med tilhørende administrative forskrifter til at afholde orienteringsmøde 
virtuelt. Dette vil i givet fald kræve en fravigelse af ministeriets lovgivning 
gennem udstedelse af en bekendtgørelse med hjemmel i epidemiloven, som 
kun kan gennemføres efter forhandling med Sundhedsministeriet.  

Ministeriet finder det ikke hensigtsmæssigt, henset til den på nuværende 
tidspunkt meget alvorlige og usikre situation omkring covid-19, at ændre på 
reglerne i forbindelse med udfyldnings- og nyvalg.     

Ministeriet finder heller ikke, at der er tungtvejende hensyn, der hindrer, at 
valgene kan udsættes til et tidspunkt, hvor det er muligt at afvikle valgene som 
forudsat i lovgivningen med en række møder hvor omdrejningspunktet er 
debat og dialog mellem kandidater og vælgere. Det bemærkes i den 
forbindelse, at der ikke i lov om valg til menighedsråd er fastsat frister for 
biskoppens udskrivelse af udfyldnings- og nyvalg i forlængelse af det ordinære 
menighedsrådsvalg.  

I forhold til selve valgforsamlingen, hvor der skal stemmes ved hemmelig 
stemmeafgivning, mener ministeriet ikke, at denne overhovedet kan 
gennemføres virtuelt, uden at kompromittere den demokratiske proces i 
uhensigtsmæssig grad. 

På baggrund af ovenstående agter ministeriet ikke fastsætte regler, der 
muliggør, at orienteringsmøde den 2. februar 2021 kan afholdes virtuelt.   
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