
Sagsforløb A: 
SBL - Registrering af oprettelse af SBL-aftale (person over 18 år)

SBL og valgret 
registreres i 

PERSON

Medlem* over 18 
år ønsker 

oprettelse af SBL

Navn, CPR og 
Valgsogn skal 

registreres i PERSON

Kvitteringsmail 
til SBL-persons 

Digitale Post

Medlem 
retter skriftlig 

henvendelse til 
SBL-præsten

Mail til sognepostkassen tilhørende 
SBL-personens bopælssogn

Kvitterings-
mail til KBF-

præsten

* = Hvis medlemmet har medlemsstatus "Valgmenighed" eller "Undtaget" i PERSON, kan der ikke oprettes en SBL-aftalen. 



Sagsforløb B: 
SBL - Registrering af påbegyndelse af SBL-aftale (person under 18 år)

Forældremyndig-
hedsindehaver 

ønsker oprettelse 
af SBL til sit barn*

Forældremyndig-
hedsindehaver 

retter henvendelse 
til præst

SBL registreres i 
PERSON

Kvitteringsmail 
til SBL-persons 

Digitale Post

Mail til sognepostkassen tilhørende 
SBL-personens bopælssogn.

Kvitterings-
mail til KBF-

præsten

HUSK
Hvis SBL-person er 

imellem 15 og 17 år, 
skal præsten indhente 

SBL-personens 
samtykke.

SBL-præsten skal 
også indhente 

skriftligt samtykke 
fra den eller de to 
personer, som har 

forældremyndighed 
over barnet. 

* = Hvis barnet har medlemsstatus ”Afventer” eller "Valgmenighed" i PERSON, kan der ikke oprettes en SBL-aftalen. 



Sagsforløb C:
 SBL - Registrering af ophør af SBL-aftale (person over 18 år)

Slutdato for SBL og 
valgret indtastes i 

PERSON

Medlem over 18 år 
ønsker ophør af 

SBL

Ophør skal 
registreres  i PERSON Kvitteringsmail om 

ophør til SBL-
persons Digitale Post

Medlem 
retter henvendelse 

til præst

Sagsforløb D:
 SBL - Registrering af ophør af SBL-aftale (person under 18 år)

Slutdato for SBL 
indtastes i 

PERSON

Forældremyndig-
hedsindehaver 

ønsker at ophøre 
barnets SBL

Ophør skal registreres 
i PERSON

Kræver CPR, navn og 
begge forældres accept

Kvitteringsmail til 
forældremyndigheds

-indehaver(e)s 
Digitale Post

Forældremyndig-
hedsindehaver 
retter skriftlig 

henvendelse til 
præst



SBL-aftale 
lever ikke 

længere op til 
lovkrav

Sagsforløb E
SBL-personen flytter ind i et af SBL-præstens sogne (person over 18 år)

SBL-person over 18 
år flytter ind i et af 

præstens sogne

Kvitteringsmail om 
ophør til SBL-persons 

Digitale Post

En automatisk 
databasesøgning i 

PERSON, som kører én 
gang i døgnet, 

finder SBL-personen 

og SBL-aftalen.

Sagsforløb F
SBL-personen flytter ind i et af SBL-præstens sogne (person under 18 år)

Kvitteringsmail til 
forældremyndig-

hedsindehaver(e)s 

Digitale Post

SBL-aftale 
lever ikke 

længere op til 
lovkrav SBL slettes 

automatisk i 
PERSON

SBL-person under 
18 år flytter ind i et 
af præstens sogne

En automatisk 
databasesøgning i 

PERSON, som kører én 
gang i døgnet, 

finder SBL-personen 

og SBL-aftalen.

SBL og valgret 
slettes automatisk i 

PERSON



Sagsforløb G
 SBL-personen melder sig ud af folkekirken (person over 18 år)

Medlem over 18 år 
melder sig ud af 

folkekirken *

Sagsforløb H
 Forældremyndighedsindehaver melder SBL-personen ud af folkekirken (person under 18 år)

Medlem under 18 
år bliver meldt ud 

af folkekirken * 

Kvitteringsmail om 
ophør til SBL-persons 

Digitale Post

SBL og valgret 
slettes automatisk i 

PERSON

En automatisk 
databasesøgning i 

PERSON, som kører én 
gang i døgnet, 

finder SBL-personen 

og SBL-aftalen.

Kvitteringsmail til 
forældremyndig-

hedsindehaver(e)s 

Digitale Post

SBL-aftale 
lever ikke 

længere op til 
lovkrav SBL slettes 

automatisk i 
PERSON

En automatisk 
databasesøgning i 

PERSON, som kører én 
gang i døgnet, 

finder SBL-personen 

og SBL-aftalen.

* = Hvis sognebåndsløseren får medlemsstatus "Valgmenighed" eller "Undtaget" i PERSON, ophører SBL-aftalen automatisk. 



Sagsforløb I: 
SBL-person over 18 år flytter til Færøerne, Grønland eller udlandet

Valgret slettes 
automatisk i 

PERSON

SBL består, 
men valgretten 

bortfalder 
(krav om bopæl

 i Danmark)
Kvitteringsmail om 
ophør af valgret til 

SBL-persons Digitale 

Post

Stadig 
medlem

af 
folkekirken 

Sagsforløb J: 
SBL-person under 18 år flytter til Færøerne, Grønland eller udlandet

Ingen ændringer af 
SBL i PERSON.

SBL-aftale
består

Stadig 
medlem

af 
folkekirken Ingen 

kvitteringsmail

SBL-person under 
18 år flytter bopæl 
til en adresse uden 

for Danmark.

En automatisk 
databasesøgning i 

PERSON, som kører én 
gang i døgnet, 

finder SBL-personen 

og SBL-aftalen.

SBL-person over 
18 år flytter bopæl 
til en adresse uden 

for Danmark.

En automatisk 
databasesøgning i 

PERSON, som kører én 
gang i døgnet, 

finder SBL-personen 

og SBL-aftalen.



Sagsforløb K
SBL-personen fylder 18 år

Orienteringsmail til  
SBL-persons Digitale 
Post om aftale og valg 

af valgsogn.

SBL
ophæves
og en ny  
oprettesAutomatisk 

database-
søgning En SBL-person 

fylder 18 år

1) Valgretsfanen 
i PERSON bliver aktiv.

2) Bopælssogn indsættes 
automatisk som 

valgsogn

Bopæls-
sognet

forbliver 
valgsogn 



Sagsforløb L
SBL-person dør (gælder både når SBL-personer er over og under 18 år) 

PERSON sender ingen mail, 
hverken til afdødes Digitale 

Post (over 18 år), eller 
forældremyndigheds-

indehavernes Digitale Post 
(under 18 år).

Automatisk 
database-

søgning 
En SBL-person dør

1) SBL-aftalen 
forsætte som hidtil.

2) Valgret nedlægges.
3) SBL-logo bibeholdes

i stamdataboks.



Sagsforløb M
 SBL-personen bliver præst

SBL og valgret 
slettes i PERSON

Automatisk 
database-

søgning 
PERSON sender 

ingen mail til SBL-
Personens Digitale 

Post

SBL-person bliver 
præst



Sagsforløb N: 
SBL-person over 18 år flytter til et andet sogn i Danmark – valgretten er knyttet til bopælssogn

Valgretten knyttes 
automatisk til det 
nye bopælssogn i 

PERSON

Ny adresse 
i PERSON

SBL-person over 
18 år flytter til et 

andet sogn i Danmark.
Valgretten er 

knyttet til tidligere 
bopælssogn.

En automatisk 
databasesøgning i 

PERSON, som kører én 
gang i døgnet, 

finder SBL-personen 

og SBL-aftalen.

Sagsforløb O: 
SBL-person over 18 år flytter til et andet sogn i Danmark – valgretten er knyttet til et af SBL-præstens sogne

Ingen ændring i 
PERSON

Ny adresse 
i PERSON

SBL-person over 
18 år flytter til et 

andet sogn i Danmark
Valgretten var 

knyttet til 

SBL-sognet.

En automatisk 
databasesøgning i 

PERSON, som kører én 
gang i døgnet, 

finder SBL-personen 

og SBL-aftalen.

Ingen 
kvitteringsmail

Ingen 
kvitteringsmail



Sagsforløb P: 
SBL-person under 18 år flytter til et andet sogn i Danmark

Ingen ændringer af 
SBL-aftale i 

PERSON.

Ny adresse 
i PERSON Ingen 

kvitteringsmail

SBL-person under 
18 år flytter til et 

andet sogn i Danmark. 
Vedkommende har 

ikke valgret.

En automatisk 
databasesøgning i 

PERSON, som kører én 
gang i døgnet, 

finder SBL-personen 

og SBL-aftalen.



PASTORAT

Sagsforløb - IPF
Hvad er en indenpastoratsflytter (IPF)

SOGN A:
Kasper bor 

her

SOGN B SOGN C

PASTORAT

SOGN A

SOGN B:
Kasper får 
registreret 

valgret i Sogn A

SOGN C

Nr. 1 af 2 Nr. 2 af 2

RESULTAT: Kasper er nu en 
indenpastoratsflytter (IPF)



Sagsforløb IPF-01
Et folkekirkemedlem ønsker at blive en IPF'er

IPF registreres i 
PERSON af Sogn A

En medlem flytter 
fra Sogn A til Sogn B 

– begge sogne ligger i 
samme pastorat.

 

Medlemmet 
kontakter Sogn A:
Ønsker stemmeret 

i Sogn A

 
Kvitteringsmail til 

IPF'ers Digitale 
Post



Sagsforløb IPF-02
IPF’er flytter ud af sognet

Ingen 
kvitteringsmail til 

IPF’er

En IPF’er flytter 
bopælsadresse i 
CPR til et andet 

sogn

Der indsættes 
automatisk en 

slutdato for 
valgretten

En automatisk 
databasesøgning 

i PERSON, som kører 
én gang i døgnet, 

finder indenpastorats-
flytningen



Sagsforløb IPF-03
IPF’er melder sig ud af folkekirken

Ingen 
kvitteringsmail til 

IPF’er

IPF’er melder sig 
ud af folkekirken *

Der indsættes 
automatisk en 

slutdato for 
valgretten

Automatisk 
databasesøgning 

* = Hvis indenpastoratsflytteren får medlemsstatus "Valgmenighed" eller "Undtaget" i PERSON, ophører SBL-aftalen. 



Sagsforløb IPF-04
IPF’er flytter ud af Danmark

Ingen 
kvitteringsmail til 

IPF’er

IPF’er flytter ud af 
Danmark

Der indsættes 
automatisk en 

slutdato for 
valgretten

Automatisk 
databasesøgning 



Sagsforløb IPF-05
IPF’er bliver præst 

Ingen 
kvitteringsmail til 

IPF’er
IPF’er bliver præst

Der indsættes 
automatisk en 

slutdato for 
valgretten
KMS-1315

Automatisk 
databasesøgning 



Sagsforløb IPF-06
IPF'erens valgsogn er ikke længere en del af pastoratet

Sagsforløb IPF-07
IPF'erens bopælssogn er ikke længere en del af pastoratet

Stiftet sender en 
mail til IPF-person 

om, at valgretten er 
blevet ophævet.

IPF'erens 
bopælssogn er ikke 

længere en del af 
pastoratet

Stiftet sender en 
mail til IPF-person 

om, at valgretten er 
blevet ophævet.

IPF'erens valgsogn 
er ikke længere en 

del af pastoratet



Sagsforløb IPF-08
IPF'er løsner sognebånd

Ingen 
kvitteringsmail til 

IPF’er

IPF’er ønsker at 
løsne sognebånd

Der indtastes 
manuelt en 

slutdato i PERSON

SBL og valgret 
registreres i 

PERSON

Kvitteringsmail 
til SBL-persons 

Digitale Post

Mail til sognepostkassen tilhørende 
SBL-personens bopælssogn

Kvitterings-
mail til KBF-

præsten

Navn, CPR og 
Valgsogn skal 

registreres i PERSON

Sagsgang nr. 1 af 2

Sagsgang nr. 2 af 2



Sagsflow PEV-1
 Præstens Egen Valgret skal registreres

Præstenskal 
registrere sin egen 

valgret i PERSON 

En præst med en 
910- eller en 911-
rolle vil registrere 

sin egen valgret

PERSON sender 
ingen 

kvitteringsmail
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