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Biskoppens afgørelse af menighedsrådets klage over valg til Sønderborg provstiudvalg (valg 

af menighedsrepræsentanter og valg af præsterepræsentanter til provstiudvalget) og valget 

af menighedsrepræsentant til stiftsrådet. 

 

Den 24. oktober 2017 kl. 21.33 modtog stiftet en klage fra Egernsund menighedsråd v/ formand 

Margit Kristensen over det gennemførte valg til Sønderborg provstiudvalg og valg af 

menighedsrepræsentant til stiftsrådet. 

 

I klagen peges på at provstiudvalget ikke som beskrevet i § 6, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 770 af 

19/6 2017, om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd, har offentliggjort tid og sted og 

dagsordens for det offentlige møde, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 1. 

 

Biskoppen har den 26. oktober 2017 forelagt klagen for valgbestyrelsen i Sønderborg provsti. 

 

Valgbestyrelsen har den 26. oktober svaret stiftet at provstiudvalget ikke var opmærksomme på 

bekendtgørelsens indhold vedrørende offentliggørelse af tid og sted for det orienterende møde. 

Provstiudvalget har alene foretaget indkaldelsen af alle medlemmer af menighedsrådene, jf. 

bekendtgørelsens § 6, stk. 3, via e-mail til menighedsrådenes officielle postkasser, udsendt den 4. 

juli 2017. Dagsordenen blev efterfølgende udsendt på samme måde den 18. juli 2017. Det 

orienterende møde blev afholdt den 22. august 2017.  

 

Biskoppen over Haderslev stift har gennemgået klagen og har truffet følgende afgørelse: 

 

De foretagne valg af menighedsrepræsentanter og valg af præsterepræsentant til provstiudvalget 

og valget af menighedsrepræsentant til stiftsrådet er ugyldige, og der skal gennemføres et omvalg 

i provstiet. 

 

Som begrundelse for afgørelsen skal biskoppen bemærke følgende: 

 

I henhold til § 47 i bekendtgørelse nr. 770 af 19/6 2017, om valg af medlemmer til provstiudvalg 

og stiftsråd, skal klage over valgets gyldighed senest indsendes til biskoppen den 24. oktober 
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2017.  Der er ikke i bekendtgørelsen indsat en nærmer tidsfrist, og en klage modtaget inden 

midnat må derfor være rettidig. 

 

Offentliggørelse af tid, sted og dagsorden for det orienterende møde i henhold til 

bekendtgørelsens § 6, stk. 2 er et formelt krav i forbindelse med valghandlingen til 

provstiudvalget og stiftsrådet, som ud fra en væsentlighedsbedømmelse kan medføre valgtes 

ugyldighed. 

 

Det følger af bekendtgørelsens § 4, stk. 2 og bekendtgørelsens § 5, stk. 1, 3. pkt. at valgbare som 

repræsentant for menighederne i såvel provstiudvalget som stiftsrådet er enhver der opfylder 

betingelserne for at kunne vælges til medlem af et menighedsråd i provstiet. 

 

Det følger endvidere af bekendtgørelsens § 4, stk. 3, 2. pkt. at valgbar til provstiudvalget som 

repræsentant for provstiets præster, er enhver sognepræst der er fastansat i provstiet. 

 

Videre følger det af bekendtgørelsens § 6, stk. 4, og dagsordenens punkt 7, at der på det 

orienterende møde foretages en drøftelse og eventuel opstilling af kandidater til henholdsvis valg 

af menighedsrepræsentant til provstiudvalg, valg af præsterepræsentant til provstiudvalg og valg 

af menighedsrepræsentant til stiftsråd. 

 

Da offentliggørelse af møder i forbindelse med valghandlinger generelt må betragtes som en 

gyldighedsbetingelse for valgene, og da det konkret ikke kan udelukkes at den manglende 

offentliggørelse har haft betydning for udfaldet af opstillingen af kandidater på mødet, må 

valgene betragtes som ugyldige. 

 

Konkret har den manglende offentliggørelse af det orienterende møde, således kunnet forhindret 

repræsentanter for menighederne i provstiet og præster i provstiet, i at møde op til det 

orienterende møde, og der enten lade sig opstille som kandidat til valget eller i øvrigt indgå i en 

drøftelse af og om de opstillede kandidater. Begge dele vil kunne have påvirket valget. 

 

Klageadgang: 

 

Denne afgørelse kan i henhold til bekendtgørelsens § 47 påklages til Kirkeministeren af 

valgbestyrelsen eller klageren, senest en måned efter at afgørelsen er meddelt klageren. 

 

Gennemførelse af omvalg: 

 

Efter klagefristens udløb vil biskoppen fastsætte nye tidsfrister for omvalget. 

 

Ugyldighedens konsekvenser i øvrigt: 

 

Det nuværende provstiudvalg fortsætter med at være i funktion indtil der foreligger et lovligt 

valgt nyt provstiudvalg. 

 

Den nuværende valgte repræsentant for menighederne til stiftsrådet, Ebbe Ejlertsen, fortsætter 

som repræsentant i stiftsrådet indtil der foreligger et lovligt valg af en ny repræsentant. 



 

 

 

Biskop Marianne Christiansen 

e.b. 

 

Lars Chr. Kjærgaard 

stiftskontorchef 

Haderslev Stift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi t.o.: 

Sønderborg provstiudvalg 


