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Menighedsrådsvalg 2020 

Orientering om Valgsystem og valgforsamling 

 

Før menighedsrådsvalget 2020 var afstemningsvalg hovedreglen for valg af menighedsråd. Fra og med 

menighedsrådsvalget i 2020 er hovedreglen nu, at menighedsrådene vælges på en valgforsamling.  

Denne orientering beskriver hvordan valgbestyrelsen kan tilrettelægge valgforsamlingen og anvende 

Valgsystemet. 

Landsforeningen af Menighedsråd har på hjemmesiden www.godfrastart.dk et tema om 

menighedsrådsvalg og den nye valgform. 

På www.godtfrastart.dk beskrives hele processen fra orienteringsmøder til valgforsamling. Og for de steder, 

hvor der udløses et afstemningsvalg, også en beskrivelse af det. 

 

 

 

I denne orientering, der er udarbejdet af Folkekirkens It, beskrives valgforsamlingen og de muligheder der 

er for at anvende Valgsystemet, som Folkekirkens It har udviklet. 
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Valgsystemet kan understøtte valgforsamlingen på forskellige måder: 

Valgforsamlingen kan gennemføres: 

1. ved brug af Valgsystemet fra en pc, der har adgang til internettet eller 

2. ved brug af en elektronisk valgliste (pdf-fil) på en pc, der ikke har adgang til internettet eller 

3. ved brug af en udskrevet valgliste. 

Det er valgbestyrelsen, der vælger den løsning man vil anvende. 

Hvilken løsning der vælges kan afhænge af flere faktorer: 

- om man er vant til at bruge en pc 
- om man afholder valg i et sogn med få eller mange indbyggere 
- om man har adgang til internettet, det sted hvor valgforsamlingen afholdes. 

Men også af hvor nemt man vil tilrettelægge hele valget. 

Valgsystemet er indrettet sådan, at det kan understøtte valget med en udskreven valgliste og forskellige 
papirblanketter men det kan også bruges helt elektronisk sådan at alle opgaver er løst og afsluttet, når 
valgforsamlingen er afholdt. 

De følgende eksempler kan I bruge til at vælge den løsning, i vil anvende: 

1. Hvis I er vant til at bruge pc i det daglige og har adgang til internettet fra det sted i vil afholde 
valgforsamlingen, anbefales det, at i bruger løsningen Digital online. 
 

Fordelen ved den løsning er, at den understøtter hele valgforsamlingen fra registrering af vælgere 
til valget er afsluttet og det nye menighedsråd er konstitueret. 
 

2. Hvis I er vant til at bruge pc i det daglige men ikke har adgang til internettet fra det sted i vil 
afholde valgforsamlingen anbefales det, at i bruger løsningen Digital offline. 
 

Fordelen ved den løsning er, at den letter registreringen af vælgere ved valgforsamlingen, hvis der 
er mange medlemmer i sognet. Hvis der er 3.000 vil den udskrevne valgliste fylde 60 sider! 
 

Efter valgforsamlingen skal I – med adgang til internettet – indtaste valgresultatet. 
 

3. Hvis I ikke er vant til at bruge pc i det daglige anbefales det, at i bruger løsningen Ikke digital. 
Valgsystemet indeholder valglisten og andre materialer, som i skal bruge under valgforsamlingen.  
 

Efter valgforsamlingen skal I – med adgang til internettet – indtaste valgresultatet.  

Alternativt kan I anmode stiftet om at foretage indtastningen på baggrund af den 
beslutningsprotokol i har udfyldt og underskrevet og derefter indsendt til stiftet. 

Læs mere på de følgende sider om de 3 muligheder. 
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Digital online 

 
 

Valgforsamlingen 

Valgbestyrelsen har valgt at gennemføre valgforsamlingen ved brug af en elektronisk valgliste – pc'en har 

adgang til internettet. 

1. Inden valgforsamlingen skal valgbestyrelsen sikre sig, at der er adgang til internettet og Valgsystemet 

fra den pc, der skal anvendes under valgforsamlingen.  

- Kontrollér i Valgsystemet under menupunktet 'Valgforsamling'.  

- Opstil et 'valgbord' med plads til 2 personer og 1 pc. 

2. Ved valgforsamlingens start kontrolleres deltagernes valgret 

1. person finder deltageren på den elektroniske valgliste og 2. person udleverer stemmesedler: 

- Deltager oplyser fødselsdato 

- 1. person: "Du er her og har nummer 27" 

- 2. person: udleverer stemmesedler til deltageren og hakker nr. 27 på listen med vælgernumre. 

3. Valgforsamlingen er i gang, kandidater stiller op 

I Valgsystemet markeres de deltagere, der opstiller som kandidater. 

Fra Valgsystemet udskrives samtykkeerklæringer, som de opstillede kandidater skal underskrive. 

4. Afstemning og derefter optælling af stemmesedler 

Stemmetallene indtastes i Valgsystemet for de enkelte kandidater. 

Afstemning gentages for stedfortrædere og disses stemmetal indtastes. 

5. Valgforsamlingen afsluttes 

Beslutningsprotokollen udskrives og underskrives. Fra Valgsystemet indsendes kopi af 

beslutningsprotokollen til stiftet og senere - såfremt der ikke udløses et afstemningsvalg - besked til 

den 1. valgte om at indkalde til det konstituerende møde. 

6. Konstituerende møde 

Ved eller efter mødet kan konstitutionen indtastes i Valgsystemet, som - den 29. november - 

overfører menighedsrådets sammensætning og konstitution til sogn.dk. 
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Digital offline 

 
Valgforsamlingen 

Valgbestyrelsen har valgt at gennemføre valgforsamlingen ved brug af en elektronisk valgliste – pc’en har 

ikke adgang til internettet. 

1. Inden valgforsamlingen skal valgbestyrelsen hente et eksemplar af den elektroniske valgliste og 

øvrige materialer der skal anvendes ved valgforsamlingen. 

- Valglisten og øvrige materialer hentes i Valgsystemet under menupunktet: ’Hent valgliste m.m.’ 

- Valglisten (pdf-fil) gemmes på den pc, der skal anvendes ved valgforsamlingen. 

- Opstil et 'valgbord' med plads til 2 personer og 1 pc. 

2. Ved valgforsamlingens start kontrolleres deltagernes valgret 

1. person finder deltageren på den elektroniske valgliste og 2. person udleverer stemmesedler: 

- Deltager oplyser fødselsdato 

- 1. person: "Du er her og har nummer 27" 

- 2. person: udleverer stemmesedler til deltageren og hakker nr. 27 på listen med vælgernumre. 

3. Valgforsamlingen er i gang, kandidater stiller op 

På en papirliste opføres de deltagere, der opstiller som kandidater. 

Samtykkeerklæringer, som inden valgforsamlingen er udskrevet fra Valgsystemet, udfyldes og 

underskrives af kandidaterne. 

4. Afstemning og derefter optælling af stemmesedler 

De valgte kandidater og deres stemmetal indskrives på blanketten ’beslutningsprotokol’ 

Afstemning gentages for stedfortrædere og navne og stemmetal for de valgte stedfortrædere 

indskrives i beslutningsprotokollen. 

5. Valgforsamlingen afsluttes 

Beslutningsprotokollen færdiggøres og underskrives.  

6. Senest på 2. dagen efter valgforsamlingen. 

Valgresultatet indtastes - fra en pc, der har adgang til internettet - i Valgsystemet.   
 

Fra Valgsystemet sendes en kopi af beslutningsprotokollen til stiftet og senere - såfremt der ikke 

udløses et afstemningsvalg - besked til den 1. valgte om at indkalde til det konstituerende møde. 

7. Konstituerende møde 

Ved eller efter mødet kan konstitutionen indtastes i Valgsystemet, som - den 29. november - 

overfører menighedsrådets sammensætning og konstitution til sogn.dk. 
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Ikke digital 

 
Valgforsamlingen 

Valgbestyrelsen har valgt at gennemføre valgforsamlingen uden brug af pc og elektronisk valgliste. 

1. Inden valgforsamlingen skal valgbestyrelsen hente et eksemplar af valglisten og øvrige materialer der 

skal anvendes ved valgforsamlingen. 

- Valglisten og øvrige materialer hentes i Valgsystemet under menupunktet: ’Hent valgliste m.m.’ 

- Udskriv 2 eksemplarer af valglisten (valglisten fylder 20 sider pr. 1.000 vælgere). 

2. Ved valgforsamlingens start kontrolleres deltagernes valgret 

1. person finder deltageren på valglisten og ’hakker af’ 2. person udleverer stemmesedler: 

- Deltager oplyser fødselsdato 

- 1. person: "Du er her og har nummer 27" 

- 2. person: udleverer stemmesedler til deltageren 

3. Valgforsamlingen er i gang, kandidater stiller op 

På en papirliste opføres de deltagere, der opstiller som kandidater. 

Samtykkeerklæringer, som inden valgforsamlingen er udskrevet fra Valgsystemet, udfyldes og 

underskrives af kandidaterne. 

4. Afstemning og derefter optælling af stemmesedler 

De valgte kandidater og deres stemmetal indskrives på blanketten ’beslutningsprotokol’ 

Afstemning gentages for stedfortrædere og navne og stemmetal for de valgte stedfortrædere 

indskrives i beslutningsprotokollen. 

5. Valgforsamlingen afsluttes 

Beslutningsprotokollen færdiggøres og underskrives.  

6. Senest på 2. dagen efter valgforsamlingen. 

Valgresultatet indtastes fra en pc - der har adgang til internettet - i Valgsystemet. 
 

Fra Valgsystemet sendes en kopi af beslutningsprotokollen til stiftet og senere - såfremt der ikke 

udløses et afstemningsvalg - besked til den 1. valgte om at indkalde til det konstituerende møde. 

Alternativt kan valgbestyrelsen overlade indtastningsopgaven til stiftsadministrationen. 

7. Konstituerende møde 

Ved eller efter mødet kan konstitutionen indtastes i Valgsystemet, som - den 29. november - 

overfører menighedsrådets sammensætning og konstitution til sogn.dk. 
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Når I vælger en af de digitale løsninger: Digital online eller Digital offline er der sikkerhedsforanstaltninger, 

som sikrer, at valgforsamlingen kan gennemføres uanset om internetforbindelsen ’forsvinder’ eller at pc’en I 

anvender går i ’udu’. 

Sikkerhedsforanstaltningerne for Digital online (1) er: 

 

Sikkerhedsforanstaltningerne for Digital offline (2) er: 

 

Begge løsninger kan afvikles fra en pc, som ikke skal være en Kirkenet-pc.  

For at få det fulde udbytte af Digital online skal der være adgang til en printer, fra det sted valgforsamlingen 

afholdes. 

 

Udsend indbydelser til valgforsamlingen via Valgsystemet 

Fra den 10. august kan indbydelser til valgforsamlingen udsendes digitalt til vælgernes eBoks. 

Denne mulighed er nærmere beskrevet i Valgsystemet under menupunktet: ’Inviter til valgforsamling’. 

 

Sikkerhedsforanstaltning: Hvis det måtte ske, at internetforbindelsen forsvinder eller at pc’en går i udu, så 

skal valgforsamlingen alligevel kunne afvikles. Det sikres ved - inden valgforsamlingen - at have hentet en 

kopi af valglisten, som enten kan medbringes elektronisk (pdf-fil) - på en anden pc - eller udskrevet på 

papir. 

 

Sikkerhedsforanstaltning: Hvis det måtte ske, at pc’en går i udu under valgforsamlingen, så skal 

valgforsamlingen alligevel kunne afvikles. Det sikres ved - inden valgforsamlingen - at have hentet en kopi 

af valglisten, som enten kan medbringes elektronisk (pdf-fil) - på en anden pc - eller udskrevet på papir. 

 


