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Bispevalget i Roskilde Stift 2022  

 

Beslutningsreferat fra valgbestyrelsesmøde (3. valgbestyrelsesmøde), tirsdag den 15. marts 

2022, kl. 14:00 i Palæet, Stændertorvet 3A, 4000 Roskilde 

 

Deltagere:  

Valgbestyrelsen - Kirsten Vej Petersen (fmd.), Claus Carmel og Per Ove Jensen (suppleant)  

Stiftskontoret – chefkonsulent Ida Normann (i Helle Saxil Andersens fravær), afdelingsleder Mette 

Andersen samt kommunikationsmedarbejder Sidsel Drengsgaard  

 

Hanne Hummelshøj (suppleant)  

 

 

Fraværende:  

Bodil Therkelsen (valgbestyrelsesmedlem)  

Sonja Andersen (suppleant)  

Helle Saxil Andersen (stiftskontorchef)  

 

------------------------- 

 

Kirsten Vej Petersen bød velkommen.  

 

1. Godkendelse af dagsorden.  

Det udsendte forslag til dagsorden blev godkendt med tilføjelse af enkelt punkt: orientering om 

status fra stiftskontoret. 

 

Punktet vedr. kommunikation bliver behandlet først. 

 

2. Godkendelse af beslutningsreferat fra 2. møde den 1. marts 2022.  

Beslutningsreferatet blev godkendt med følgende rettelse under pkt. 7, 2. linje, tirsdag den 1. 

maj skal rettes til onsdag den 11. maj. 

 

3. Orientering om status på bispevalget 2022 v/stiftsadministrationen, herunder håndtering af 

mangler ved stillererklæringer.  

Ida Normann orienterede om, at stiftsadministrationen modtog den første kandidatanmeldelse 

i fredags og er påbegyndt arbejdet med validering af stillererklæringer. Valideringsarbejdet sker 

ved oprettelse af kandidat og stillere i systemet kaldet KIS (Kirkeministeriets Informations 

System).  

Valgbestyrelsen fik af Mette Andersen forevist, hvordan stiftskontorets validering af stillerne 

foregår i KIS.  

 

Stiftskontoret oplyste, at man i Ålborg Stift i lighed med Helsingør og Lolland-Falster Stifter 

ved deres respektive bispevalg havde besluttet i forbindelse med arbejdet med validering af de 

dertilhørende stillererklæringer, at man gjorde følgende: Hvis kandidaten havde de påkrævede 

godkendte 75 stillere, så blev den/de stillererklæringer, der måtte være behæftet med mangel, 



 

 

taget ud, hvorved man lokalt undgik processen med afhjælpning. Valgbestyrelsen havde en 

drøftelse heraf, og besluttede, at hvis kandidatanmeldelserne allerede har mindst 75 godkendte 

stillere, så tages stillererklæringer med mangler fra. 

 

Valgbestyrelsen drøftede nogle af de indkomne stillererklæringer, fx om postnummer var en 

væsentlig mangel set i lyset af afsnit 4, pkt. 3) i Kirkeministeriets vejledning af 11. februar 2022 

om afholdelse af bispevalg i Roskilde Stift 2022 og vedtog, at 

 

• mangelfuldt menighedsrådsnavn godkendes (hvis man har glemt et af flere navne) 

• ukorrekt adresse på stillererklæring: godkendes ikke 

• stillererklæring uden ”Gade 2” i KIS godkendes (fra KIS – adressen (fiktiv) hedder iflg. 

folkeregistret: Lærkevej 17, Lille Nøjelse, 4000 Roskilde. Lille Nøjelse er i KIS angivet som 

gade 2).  

• stillererklæring uden postnr. eller by: godkendes ikke – der skal være en af delene 

 

4. Gennemgang af valgliste og godkendelse heraf.  

 

Valgbestyrelsen fik fremvist seneste udgave af valglisten via projektor.  

 

Ida Normann orienterede igen om arbejdet med at få verificeret oplysninger om læge 

medlemmer på baggrund af træk i KIS hos menighedsrådene, og at der har været en del arbejde 

med at få fulgt op på de menighedsråd, der ikke havde svaret. Status er, at der mangler få 

tilbagemeldinger og at stiftsadministrationen følger op på løbende. Det er fx manglende 

personnumre på nyvalgte medlemmer fra de menighedsråd, hvor der har været ekstraordinært 

menighedsrådsvalg, valgt på valgforsamlingen den 1. marts 2022. 

 

Som orienteret om tidligere har præsteoplysningerne ikke været ude til gennemgang, men er 

derimod klaret internt via bispekontoret.  

 

Stiftskontoret oplyste, at den opgave der er vedrørende valglisten nu, handler om 

vedligeholdelse og berigelse af denne. Valgbestyrelsen skal løbende vedligeholde og berigtige 

valglisten gennem hele 1. valgrunde, således at valglisten suppleres med personer, som senest 

en uge før afstemningsmaterialets udsendelse har opnået stemmeret, ligesom personer, som 

fejlagtigt er optaget på valglisten, eller som siden udarbejdelsen af valglisten har mistet 

stemmeretten, slettes, jf. bekendtgørelsens §§ 9, 10 og 15, stk. 1. Hvis en person når at afgive 

sin stemme i løbet af afstemningsperioden, men efterfølgende afgår ved døden i samme periode, 

skal stemmen ikke medtages i stemmeoptællingen. For at en stemme således kan medtages i 

stemmeoptællingen, skal personen være stemmeberettiget på optællingsdagen. Personer, der i 

løbet af afstemningsperioden mister sin stemmeberettigelse, slettes derfor af valglisten. Det 

oplystes, hvorledes vedligeholdelsesarbejdet foregår i praksis.  

 

Stiftsadministrationen oplyste som supplering til den udsendte orientering om stemmeret ved 

bispevalget, at man efterfølgende igen har undersøgt, hvorvidt præster ansat på individuelle 

vilkår, set i lyset af Kirkeministeriets vejledning af 11. april 2022 om afgrænsningen af 

stemmeberettigede, er stemmeberettigede. Valgbestyrelsen drøftede sagen og vedtog, at alle 

præster, som er ansat på individuelle vilkår, ikke har stemmeret ved bispevalget, pt. 10 

navngivne præster.  

 

5. Kommunikation, herunder drøftelse af forslag til 10 spørgsmål til de godkendte kandidater 

(der offentliggøres på stiftets hjemmeside) 

 



 

 

Valgbestyrelsen drøftede indholdet på hjemmesiden og så gerne, at der fx kom klokkeslæt på 

tidspunktet for indlevering af kandidatlister m.v. Desuden drøftelse vedr. tidsrammen for at 

afgive stemme og øvrige frister.  

 

Præcisering af, at referater skal på hjemmesiden. 

 

Sidsel Drengsgaard gennemgik oplæg til kommunikation i forbindelse med bispevalget og 

valgbestyrelsen drøftede det herefter og vedtog, at bispekandidaterne vil få stillet følgende 10 

spørgsmål, som efterfølgende vil blive offentliggjort på stiftskontorets hjemmeside:  

 

Hvad kendetegner Roskilde Stift? 

Hvad er den vigtigste opgave for en ny biskop i Roskilde Stift? 

Hvad vil du sætte fokus på, hvis du bliver valgt som ny biskop over Roskilde Stift? 

Hvad forstår du ved ”god ledelse”? 

Hvordan vil du beskrive dig selv som leder? 

Hvordan vil du som ny biskop synliggøre Roskilde Stift? 

Hvordan vil du som biskop understøtte og udvikle frivillighed i folkekirken i Roskilde Stift? 

Hvad forstår du ved betegnelsen ”folkekirke”? 

Hvad ser du som den største udfordring for folkekirken? 

Hvor vil du placere dig selv kirkeligt? 

 

Valgbestyrelsen vedtog også – efter drøftelse – at spørgsmålene bliver sendt til de kandidater 

stiftskontoret er bekendt med. Ligesom der vil blive tage initiativ til at få fotograferet 

kandidaterne med henblik på ensartet fremstilling på hjemmesiden m.v.  

 

Spørgsmål og billeder bliver først synlige snarest muligt efter den 22. marts 2022. Hvis der er 

mangler i de rettidigt modtagne kandidatanmeldelser bliver spørgsmål/ (alle) kandidaterne først 

offentliggjort efter den 29. marts 2022.   

 

Valgbestyrelsen besluttede, at bekendtgørelse af valget skal offentliggøres i følgende aviser: 

Sjællandske Medier og Kristeligt Dagblad. 

 

Valgbestyrelsen er indforstået med, at Sidsel Drengsgaard udarbejder pressemeddelelser - om 

fx bekendtgørelse om valg - i god tid og særnyhedsbreve, når der er noget nyt vedr. valget og 

desuden at det på hjemmesiden løbende vil fremgå hvad stemmeprocenten er, når valget er i 

gang.  

 

Sidsel Drengsgaard redegjorde for forslag om livestreaming via Facebook fra 

afgørelsen/afgørelserne. Det har været en stor succes i de 2 stifter, som sidst har afholdt valg. 

Sidsel Drengsgaard har indhentet tilbud fra professionelle firmaer og foreslog, hvordan det 

kunne afvikles. 

 

Valgbestyrelsen besluttede efter drøftelse at tilslutte sig forslaget og acceptere tilbuddet fra 

Friday.  

Der er dog ikke taget stilling til en evt. postproduktion. Dette tager Sidsel Drengsgaard senere 

stilling til, da det ikke som sådan vedrører valgbestyrelsens opgaver.  

 

Orientering om livestreamingen vil ske i nyhedsbreve osv.  

 

6. Eventuelt. 

Valgbestyrelsens møde den 13. april 2022 ændres til den 12. april 2022, kl. 14-16.  


