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Hermed sendes betænkning nr. 1495/2008 om evaluering af forsøg med 

stiftsråd i offentlig høring. 

Betænkningen er udarbejdet i samarbejde med en styregruppe bestående af 

biskop Niels Henrik Arendt og biskop Steen Skovsgaard, tre repræsentanter 

for Landsforeningen af Menighedsråd: Ejvind Sørensen, Lise-Lotte Kirke-

gaard og konsulent Steen Marqvard Rasmussen samt repræsentanter fra Kir-

keministeriet.  

Styregruppen blev nedsat i foråret 2007 som følge af regeringsgrundlaget 

”Nye mål” fra februar 2005, hvoraf fremgår, at ”Regeringen vil foretage en 

evaluering af forsøgene inden udgangen af 2007 og på baggrund heraf tage 

stilling til, om stiftsrådene skal gøres permanente”. 

Grundet valg til Folketinget den 13. november 2007 blev evalueringsproces-

sen en smule forsinket. 

Betænkningen indeholder i kapitel 2 en sammenfatning af styregruppens an-

befalinger og forslag. Kapitel 3 redegør for dataindsamlingen og den anvend-

te evalueringsmetode. I kapitel 4 redegøres for interviewene i de enkelte stif-

ter, hvorefter det i kapitel 5-7 på baggrund af erfaringer fra de enkelte stifter 

vurderes, hvorledes en eventuel permanent ordning med stiftsråd kan etable-

res, for så vidt angår opgaver, sammensætning og arbejdsform. I kapitel 8 re-

flekteres, på baggrund af erfaringer fra interviewene, over stiftsrådets forhold 

til andre institutioner i stiftet. Endelig er der i kapitel 9 udarbejdet et udkast 

til lovændringer samt et udkast til en standardvedtægt for et stiftsråd. 

Høringssvarene bedes være Kirkeministeriet i hænde senest onsdag den 26. 

marts 2008. 

Spørgsmål om betænkningen kan rettes til fuldmægtig Sofie Navntoft Peder-

sen eller fuldmægtig Lise M. Hjort Elmquist på telefon 33 92 33 90. 
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Høringsliste 

 

Biskopperne  

Stiftsøvrighederne 

Samtlige stiftsråd 

Samtlige stiftsudvalg vedrørende økonomi 

Samtlige provstiudvalg 

Samtlige menighedsråd 

Landsforeningen af Menighedsråd 

Danmarks Provsteforening 

Den danske Præsteforening 

Regionsdirektørerne 

Danmarks Kordegneforening 

Danmarks Kirketjenerforening 

Dansk Kirkemusiker Forening 

Dansk Organisk og Kantor Samfund 

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere 

Forbundet af Kirke- og kirkegårdsansatte 

Foreningen af Præliminære Organister 

Finansministeriet 

Folkekirkens Uddannelsesinstitutioner 

Kirkemusikskolerne 

Det mellemkirkelige Råd 

Døvemenighedsrådene 

Dato: 30. januar 2008. 
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