Notat

Til alle præster om menighedsrådsvalg og sognebåndsløsere

Kirkeministeriet
Folkekirkens It

Som et led i afholdelse af menighedsrådsvalg og de valgforsamlinger, der skal
afholdes den 15. september, har Folkekirkens It udviklet et valgsystem og i den
forbindelse en ny løsning vedrørende registrering af sognebåndsløsere m. fl. samt
præsters egen valgret.
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Til valgforsamlingerne skal menighedsrådets valgbestyrelse have adgang til en
valgliste for de enkelte afstemningsområder (sogne). Dvs. en ajourført liste
over stemme- og opstillingsberettigede medlemmer af folkekirken med bopæl i
sognet eller medlemmer, som har løst sognebånd til en præst i sognet og i den
forbindelse har flyttet sin valgret.
Af valglisten skal det tillige fremgå, om der er medlemmer i flersognspastorater,
der har flyttet deres valgret til at andet sogn end bopælssognet og endelig skal det
fremgå, hvor præster - med stilling i et flersognspastorat - ønsker at stemme ved
menighedsrådsvalget.
Valglister kan trækkes fra CPR, hvor oplysningen om medlemskab findes, mens
oplysningerne om sognebåndsløsere, der er registreret i SBL-protokollen, hidtil
har skullet samkøres med CPR-oplysninger.
Forud for det forestående valg, hvor der skal leveres valglister til alle 2.200 sogne,
er SBL-protokollen omlagt således, at valglisterne fremover indeholder samtlige
oplysninger, dvs. både om sognets medlemmer, sognebåndsløsere m.fl. samt om
præsterne.
For præsterne betyder det, at registrering af sognebåndsløsere samt registrering
af egen valgret fremtidigt skal ske i PERSON.
I forbindelse med omlægningen fra den nuværende SBL-protokol til
registreringer, der foretages i PERSON, skal præsternes nuværende aftaler om
sognebåndsløsning og oplysninger om valgret overføres til PERSON.
Med henblik på at sikre, at aftaler om sognebåndsløsning og flytning af valgret er
korrekte og stadig gældende, er det besluttet, at oplysningerne om SBL-aftalerne
skal genindtastes i det nye system.
Indtastning af SBL-aftaler skal foretages lokalt af præsten selv eller af en kordegn
eller præstesekretær. Det tager ca. ½ time for 20 aftaler.
Langt hovedparten af præsterne har få SBL-aftaler - i gennemsnit 22 aftaler.
1.300 af de ca. 1.600 præster, der har aftaler om sognebåndløsning, har ca. 20-25
aftaler heraf har 800 færre end 10 aftaler og kun ca. 50 præster har mere end 100
aftaler.
For de ca. 50 præster, som har flere end 100 aftaler, og hvor kordegn eller
præstesekretær ikke har tid til at bistå, tilbydes hjælp til indtastningen fra
Folkekirkens It. Af hensyn til planlægning af den opgave, skal den af præsten
gennemgåede liste være os i hænde senest tirsdag den 30. juni.
Genindtastning af oplysningerne, som kan påbegyndes tirsdag den 9. juni skal ske
på baggrund af en liste med de nuværende SBL-aftaler, som kan udskrives fra den
nuværende SBL-protokol. Indtastningen skal være afsluttet den 10. august.
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Genindtastningen, som kun skal omfatte de aftaler, der stadig er aktive, sker alene
på grundlag af CPR-nummeret samt en angivelse af, hvor vedkommende udøver
sin valgret.

Akt nr. 107795
Side 2

Til brug for genindtastningsopgaven er der udarbejdet en vejledning, som kan
ses her.
Samtidig med, at omlægningen af SBL-protokollen sker til PERSON tildeles der
adgang til PERSON for de præster, som ikke har denne adgang nu.
Provsten tildeler adgangen og efterhånden som det sker, vil præsterne via deres
e-mail blive adviseret herom.
Nye aftaler om sognebåndsløsning
Som det fremgår af ovenstående skal nye aftaler om sognebåndsløsning
registreres i PERSON. Der sker på samme måde, som når eksisterende aftaler
overføres til PERSON.
Eventuelle spørgsmål bedes rettet skriftligt til: itk-p-support@km.dk
Med venlig hilsen
Kirkeministeriet
Folkekirkens It

Torben Stærgaard

Vigtige datoer:

30. juni:

Frist for anmodning om bistand fra Folkekirkens It
til indtastning af SBL-aftaler

10. august:

Indtastning af gældende aftaler skal være afsluttet
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