
Betænkningens forslag

Sogn
1. Menighedsrådslovens § 1 præciseres, så det klart fremgår, at menighedsrådet – valgte 

medlemmer og præst(er) – har ansvaret for at lede det kirkelige liv i sognet, såvel for så vidt 
angår rammerne som indholdet: ”Sognets eller kirkedistriktets kirkelige og administrative 
anliggender styres af menighedsrådet, medmindre andet er særligt hjemlet i lovgivningen.” 
Hermed tydeliggøres det, at valgte medlemmer og præst(er) er forpligtet til at samvirke om 
det kirkelige liv i sognet. Målet for rådets arbejde fastlægges i et nyt stk. 2: ”Det påhviler 
menighedsrådet at arbejde for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.” Samtidig præciseres 
menighedsrådslovens § 37, så det klart fremgår, at den vedrører præstens forkyndelsesfrihed: 
”Præsten er i udøvelsen af sin pastorale forpligtelse, herunder sin forkyndelse, sin sjælesorg 
og sin undervisning, uafhængig af menighedsrådet.”

2. Menighedsrådet får mulighed for at kunne vælge præsten som daglig leder eller fordele 
opgaverne som daglig leder mellem præsten og et af de valgte medlemmer. Præsten kan ikke 
pålægges at varetage den daglige ledelse. Menighedsrådet kan fortsat som i dag vælge et af 
rådets valgte medlemmer til som kontaktperson at varetage den daglige ledelse. 

3. Antallet af menighedsrådsmedlemmer fastsættes efter antallet af folkekirkemedlemmer i 
sognet. Antallet af valgte menighedsrådsmedlemmer nedsættes til 5 i sogne med under 1.000 
folkekirkemedlemmer. Reglerne om valgbarhed til menighedsrådet ændres, så 
kirkefunktionærer ikke kan vælges til menighedsrådet i det sogn, hvor vedkommende har 
tjenestested.

4. Funktionsperioden for samtlige enkeltmandshverv i henhold til menighedsrådsloven – dvs. 
kirkeværge, kasserer, sekretær og kontaktperson – fastsættes ligesom valget af formand og 
næstformand til ét år. Der skal altid vælges en kasserer af menighedsrådets midte, men 
varetagelsen af det praktiske arbejde kan efter beslutning i menighedsrådet uddelegeres til en 
af kirkens funktionærstillinger eller til en ekstern bogholder, fx en fælles provstikasserer.

5. Vælges der ikke et fuldtalligt menighedsråd, beslutter biskoppen, hvilket andet sogns 
menighedsråd der skal varetage sognets anliggender i funktionsperioden. Hvis det følgende 
valg til menighedsråd heller ikke fører til dannelse af et fuldtalligt menighedsråd, indstiller 
biskoppen, hvilket andet sogn, sognet lægges sammen med.

Provsti
6. Der etableres bedre muligheder for samarbejde mellem sognene:

 Alt hvad et menighedsråd i henhold til økonomilovens § 2 kan gøre alene, kan 
menighedsråd også beslutte at samarbejde om. Beslutningen træffes af de pågældende 
menighedsråd. Samarbejdet skal beskrives i en vedtægt, men skal ikke godkendes af 
andre myndigheder.

 Samarbejde med provstiet som ramme kan besluttes på budgetsamrådet ved kvalificeret 
flertal på 2/3. Menighedsrådenes stemmer vægtes i forhold til antal valgte 
menighedsrådsmedlemmer (dvs. på samme måde som ved valg til provstiudvalget). 
Samarbejdet kan finansieres af provstiudvalgskassen.

 Ingen sogne kan forpligtes til at deltage i og stille præster, kirkefunktionærer eller lokaler 
til rådighed for samarbejdet. 

7. Kirkefunktionærer ansættes fortsat af menighedsrådet, men med provstiet som 
ansættelsesområde og med et fast tjenestested (en eller flere af provstiets kirker). 
Menighedsrådene kan vælge at samarbejde om administrationen af kirkefunktionærer. 
Menighedsrådene kan endvidere vælge at flytte personalenormeringen fra menighedsrådet til 



provstiudvalget, således at normeringen indgår som led i budgetprocessen. Beslutningerne 
træffes på budgetsamrådet med kvalificeret flertal på 2/3 af de vægtede 
menighedsrådsstemmer.

8. Provstesynet ændres, så provsten ikke deltager i synsforretningen. Synet af kirken og 
kirkegården udføres af provstiets bygningskyndige (under ansvar over for provsten), 
menighedsråd (både valgte medlemmer og præster) samt menighedsrådets bygningskyndige. 
Provstiets bygningskyndige leder synet. Synet holdes hvert 4. år. Provsten kan deltage i 
synet på eget initiativ.

9. Provsten lettes for administrative opgaver i forbindelse med planlægning af præsters ferier, 
koordinering i forbindelse med korterevarende sygdom og tilsynet med ministerialbøgerne 
ved, at de pågældende opgaver uddelegeres til præsterne, mens det overordnede ansvar 
fortsat er provstens. Provsten lettes herudover for en række mindre, administrative opgaver 
ved, at provsten ikke længere skal autorisere diverse protokoller, deltage i administrationen 
af valg til menighedsråd, behandle ansøgninger om befordringsgodtgørelse, være 
påtaleberettiget vedrørende urnenedsættelser på privat grund, forestå gravminderegistrering 
eller godkende konfirmandlokaler.

10. Den nuværende ordning med, at en af provstiets præster ansættes som provst, fortsætter, 
således at provsten både varetager sin hidtidige stilling som sognepræst og stillingen som 
provst. Men provstikontoret skal på sigt have en fast placering i provstiet. I de større 
provstier kan det være aktuelt at knytte en kvoteret præstestilling til det sogn, hvor provsten 
er sognepræst.

Budgetproces

11. Et flertal på budgetsamrådet på mindst 2/3 af menighedsrådene skal kunne beslutte at flytte 
kompetence fra provstiudvalget til budgetsamrådet. Valget står mellem:
 den nuværende kompetencefordeling
 besluttende budgetsamråd
 en mellemform.
Beslutningen om kompetencefordelingen træffes på det første budgetsamrådsmøde efter 
nyvalg til menighedsråd og er bindende for menighedsrådenes funktionsperiode.

12. Budgetsamrådet består af en eller to personer fra hvert menighedsråd. Det enkelte 
menighedsråd har ved afstemning en stemmevægt svarende til antallet af valgte medlemmer 
af rådet (dvs. samme antal stemmer som ved valg til provstiudvalget). Budgetsamrådet 
dækker som udgangspunkt hele provstiet. Hvis provstiet består af to eller flere 
ligningsområder, afholdes der budgetsamråd for sognene i det enkelte ligningsområde.

13. Budgetmodellen justeres, så der bliver en forpligtelse til at drøfte ønskerne til kirkeskattens 
og de samlede udgifters udvikling i de kommende år. Der udmeldes en foreløbig 
driftsramme, således at menighedsrådene kan udarbejde budgetbidrag og fremkomme med 
ønsker før budgetsamrådet. Der kan ved den foreløbige udmelding tilbageholdes en 
omprioriteringsreserve, som prioriteres og udmeldes ved den endelige rammeudmelding.

14. Antallet af valgte provstiudvalgsmedlemmer skal være 4 eller 6. Valgbare til provstiudvalget 
er kun valgte menighedsrådsmedlemmer. 

15. Hvor der er flere provstier eller dele af provstier i et ligningsområde (kommune), skal der 
være et forpligtende økonomisk samarbejde mellem provstierne:
 Hvis ligningsområdet består af to eller flere provstier, der har 50 % eller mere af sine 

folkekirkemedlemmer inden for det pågældende ligningsområde, skal der nedsættes et 
budgetudvalg, der består af lige mange medlemmer fra hvert provstiudvalg.



 Hvis ligningsområdet består af to eller flere provstier, hvoraf mindst ét har mere end 20 
%, men mindre end 50 % af deres folkekirkemedlemmer inden for det pågældende 
ligningsområde, skal der nedsættes et budgetudvalg, der sammensættes forholdsmæssigt 
efter antallet af folkekirkemedlemmer i ligningsområdet.

 Hvis et ligningsområde består af to eller flere provstier, og et eller flere af disse 
provstier har 20 % eller mindre af sine folkekirkemedlemmer inden for det pågældende 
ligningsområde, fastsættes det samlede ligningsbeløb til kommunens kirkelige kasser og 
fordelingen af ligningsbeløbet mellem de enkelte kirkelige kasser af provstiudvalget for 
det provsti, hvor flest af kommunens folkekirkemedlemmer bor. 

I kommuner, der rummer to hele provstier kan der alternativt vælges et fælles provstiudvalg.

Stift

16. Forvaltningen af stiftsmidler flyttes til stiftsudvalget vedrørende økonomi. Den daglige 
kapitalforvaltning kan efter stiftsudvalgets beslutning udliciteres til en professionel 
kapitalforvalter efter retningslinjer vedtaget i stiftsudvalget. Stiftsudvalget fastlægger 
endvidere stiftets politik for udlån af stiftsmidlerne til de lokale kasser.

17. Stiftsøvrigheden sammensættes af biskoppen og direktøren for den regionale 
statsforvaltning. Stiftsøvrighedens opgaver omfatter juridisk tilsyn med menighedsråd og 
provstiudvalg, administration af fællesfonden, godkendelse af menighedsrådets beslutninger 
om kirken og kirkegården (bygningsarbejder), overordnet ledelse af stiftsadministrationen og 
deltagelse i landemodet.

18. Øvrige nuværende stiftsøvrighedsopgaver flyttes til biskoppen. 
19. Stiftsudvalget vedrørende økonomi får mulighed for at udskrive et bindende bidrag fra 

menighedsrådene til finansiering af aktiviteter, som iværksættes på stiftsniveau af hensyn til 
det kirkelige liv. Bidraget kan ikke overstige 1 % af den lokale ligning i stiftet og kan alene 
anvendes til formål, der kan komme alle sogne i stiftet til gode, inden for følgende områder: 
kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og præster,  formidling af kristendom, 
udviklingsprojekter inden for undervisning, diakoni, IT,  medier, kirkemusik og lignende, 
herunder analyser til forberedelse af sådanne projekter.

20. Stiftet skal tilbyde at yde aktiv bistand og rådgivning til menighedsråd og provstiudvalg 
(særligt personaleforhold og byggesager).


