
Vedrørende valg til provstiudvalg og stiftsråd 2017

Der skal i henhold til bekendtgørelse nr. 770 af 19. juni 2017 om valg af 
medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd vælges nye medlemmer af 
provstiudvalg og stiftsråd inden den 1. november 2017. 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0310.aspx?res=141&nres=2

Funktionsperioden er på 4 år både for medlemmer af provstiudvalg og 
stiftsråd.

På Kirkeministeriets hjemmeside og Den Digitale Arbejdsplads (DAP) er der 
oprettet en nyhed om valgene, hvor man kan læse mere om afstemningsformer 
og frister for valg til provstiudvalg og valg til stiftsråd. 

Det er vigtigt, at alt afstemningsmateriale, som sendes som brevpost, bliver 
frankeret og fremsendt som Quick brev (Q brev), således at det kan være 
modtageren i hænde, inden udløbet af de i bekendtgørelsen fastsatte frister. Et 
Quick brev skal afleveres på posthuset og omdeles fra dag til dag (mandag til 
fredag). http://www.postnord.dk/send/hastighed

Provstiudvalg

Til provstiudvalgene skal vælges mellem 4-8 læge medlemmer og 1 
præsterepræsentant.

Ved fælles provstiudvalg for to provstier i samme kommune består udvalget af 
provsten, 4-8 læge medlemmer og 1 repræsentant for provstiernes præster. 
Medlemmerne vælges for provstierne under et.

Forud for valget afholdes et offentligt møde i provstiet. Møderne skal afholdes 
indenfor perioden 14. august til 3. september 2017.

Provstiudvalget har kompetence til at beslutte, hvordan mødets afholdelse skal 
bekendtgøres. Bekendtgørelsen sker normalt ved annoncering i den lokale 
presse, kirkebladene, på provstiets hjemmeside og ved opslag på kirkedøre 
eller i våbenhuse. Det er ikke tilstrækkeligt, at afholdelsen af 
orienteringsmødet alene bekendtgøres fra prædikestolen.

Valg af læge medlemmer til provstiudvalget

Valgbar er enhver, der opfylder betingelserne for at blive valgt til medlem af et 
menighedsråd i provstiet.

Valgret har alle medlemmer af provstiets menighedsråd – dvs. såvel de valgte 
medlemmer af menighedsrådet og de præster der er medlemmer af 
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menighedsråd, jf. lov om menighedsråd § 2, stk. 1 og stk. 3. Herudover har en 
repræsentant for en valgmenighed, der er indtrådt i et menighedsråd, 
stemmeret ved valget. 

Valg af præsterepræsentant til provstiudvalget

Enhver sognepræst, der er fastansat i provstiet, er valgbar og har valgret – 
bortset fra provsten, der som født medlem ikke er valgbar, men har valgret ved 
valg af præsterepræsentanten. 

Kredsen af valgberettigede omfatter således alene sognepræster, der er ansat i 
tidsubegrænsede stillinger som sognepræst i et pastorat i provstiet 
(tjenestemænd og overenskomstansatte). Oplysning herom fremgår af de 
pågældendes ansættelsesbreve/ansættelsesbeviser  

En sognepræst, der er ansat i en tidsbegrænset stilling – uanset længden af 
ansættelsesperioden - opfylder dermed ikke betingelserne for valgret og 
valgbarhed ved valg af præsterepræsentant. Dette gælder uanset, at 
ansættelsen har en sådan længde, at vedkommende er født medlem af et 
menighedsråd.  

Stiftsråd

Biskoppen og domprovsten er fødte medlemmer af stiftsrådet, jf. § 23, stk. 1 i 
lov om folkekirkens økonomi. 

Til stiftsrådet skal vælges 1 menighedsrepræsentant fra hvert provsti, 3 
repræsentanter for stiftets præster og 1 repræsentant for stiftets provster.

Valg af menighedsrepræsentant til stiftsrådet (menighedsrepræsentanter i 
Lolland-Falsters Stift)

Valgbar er enhver, der opfylder betingelserne for at vælges til medlem af et 
menighedsråd i provstiet.

Valgret har alle medlemmer af provstiets menighedsråd - dvs. både valgte 
medlemmer af menighedsrådet og de præster der er medlemmer af 
menighedsråd, jf. lov om menighedsråd § 2, stk. 1 og stk. 3. Derimod har en 
repræsentant for en valgmenighed, der er indtrådt i et menighedsråd, ikke 
stemmeret ved valg til stiftsråd jf. lov om menighedsråd § 4 sidste pkt. 
modsætningsvis. 

Valg af præsterepræsentanter til stiftsrådet

Alle præster ansat i stiftet har valgret og er valgbare til stiftsrådet – bortset fra 
domprovsten, der som født medlem ikke er valgbar, men har valgret ved valg af 
præsterepræsentanten.  
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Kredsen omfatter således alle præster ansat i stiftet uanset ansættelsens 
længde og uanset, om vedkommende er ansat i et pastorat eller ved en 
institution. 

Provster opfylder også betingelserne for valgret og valgbarhed som 
præsterepræsentant. 

Valg af provsterepræsentant til stiftsrådet

Valgbar er alle provster – bortset fra domprovsten, der er født medlem af 
stiftsrådet. 

Valgret har alle provster – også domprovsten. 

Kandidatlister

På Kirkeministeriets hjemmeside og Den Digitale Arbejdsplads (DAP) findes 
blanketter til kandidatlister, der kan bruges ved udarbejdelsen af kandidatliste 
ved valg af læge medlemmer og ved valg af præsterepræsentanter til 
provstiudvalget. 

Herudover findes en blanket til brug ved udarbejdelse af kandidatlister ved 
valg af menighedsrepræsentanter til stiftsrådet. 

Blanketterne til kandidatlister benyttes af hensyn til udpegning af 
stedfortrædere også i de tilfælde, hvor der blot skal vælges én repræsentant.

Frist for opfyldelse af betingelserne om valgbarhed og valgret

Kandidaterne skal opfylde valgrets- og valgbarhedsbetingelserne senest den 
18. september 2017 kl. 19.00, dvs. samme dag hvor fristen afhjælpning af 
mangler ved indleverede kandidatlister udløber. Valgrets- og 
valgbarhedsbetingelserne om alder og bopæl i riget skal dog først være opfyldt 
på valgdagen.

Afstemningsvalg

Et afstemningsvalg skal foretages i overensstemmelse med retningslinjerne for 
afstemninger i cirkulære nr. 9359 af 19. april 2016 om valg til menighedsråd.  

Med venlig hilsen

Jørgen Kroer
specialkonsulent

Kopi til:
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Alle stifter
Landsforeningen af Menighedsråd
Danmarks Provsteforening
Den danske Præsteforening


