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Høringssvar vedr. betænkning 1567
Menighedsrådsvalg i fremtiden.
Betænkningen er fra udvalget om menighedsrådsvalg og fremtidig valgform.

Sakskøbing menighedsråd takker for at blive hørt og fremsender følgende
høringssvar:
De nugældende regler for valg til menighedsråd er ganske omstændelige, og
Sakskøbing menighedsråd kan kun anbefale den foreslåede smidiggørelse og
afbureukratisering.
Vi kan anbefale, at valgforsamling til menighedsråd gøres til den formelle
hovedregel i lovgivningen modsat den nuværende valgform, hvor den formelle
hovedregel er afstemningsvalg.
Forslaget med at valget skal falde sammen med kommunalvalget, kan vi ikke bakke
op og påpeger det uheldige i, at den indeværende valgperiode udvides til en 5-årig
periode. Ved at lægge valgdagen samme dag som valg til kommunalbestyrelsen
opnår man, at menighedsrådsvalget ikke får den synlighed, vi ønsker valget skal
have. Valget vil drukne i den kommunale valgkamp, folkeafstemninger og andre
valg, der bliver koblet sammen på denne dato. Vi foretrækker et selvstændigt og
synligt valg, hvor samfundet og befolkningen har fokus på folkekirken og
menighedsrådenes arbejde.
Menighedsmødet i Sakskøbing sogn har en stor tilslutning, og den omfattende
dagsorden er svær at nå. Man bør ikke koordinere valgprocessen med det åbne
menighedsmøde, som er vigtigt for rådets og udvalgenes arbejde.
Vi er tilhængere af en fælles national valgdato og foreslår en søndag som en god
løsning. Vi er også tilhængere af en national fastsat dato for valgforsamling ligeledes
en søndag.
Sakskøbing menighedsråd har ikke noget imod, at biskopperne får kompetencen til
at give menighedsråd dispensation til 2-årige funktionsperioder.
Forslaget giver stadig mulighed for at udløse et afstemningsvalg, så der vil altid være
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mulighed for at udfordre en valgproces, hvis der ikke gives tilstrækkelig plads til alle
synspunkter. Det vil være med til at sikre, at menighedsrådene fortsat har legitimitet
som grundlaget for folkekirken. Orienteringsmøderne om foråret kan være med til
at skabe større opmærksomhed om valget og om menighedsrådets arbejde.
Sakskøbing menighedsråd gør opmærksom på, at skal der skabes større tilslutning til
menighedsrådsarbejdet, så kræves det, at vi indretter os på nye måder, der i højere
grad inddrager frivillige i menighedsrådets løbende arbejde og skaber
opmærksomhed i menigheden om menighedsrådsarbejdets relevans.
Med venlig hilsen
Sakskøbing menighedsråd
Ebbe Bressing formand.
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