
Dokument nr. 53483/10 

Registrant pr. 21. november 2011 over Kirkeministeriets betænkninger m.v., 

samt over enkelte andre ministeriers udvalgte betænkninger m.v. 

 

 
De fleste links i nedenstående oversigt – især når det drejer sig om udgivelser, som er udsendt før 2000 – er ’dybe links’ til de(n) version(er), der er 

offentliggjort på Det Administrative Bibioteks udmærkede hjemmeside (www.dab.dk). 

 

Vær opmærksom på, at Det Administrative Bibliotek ofte har udgivelserne liggende i to versioner, nemlig 

 en version beregnet på udskrift, og 

 en version beregnet på digital søgning. 

 

En række af nedenstående betænkninger m.v. findes p.t. ikke i digital form. Det er hensigten, at de betænkninger m.v. vi kan finde i papir-udgaver, 

med tiden vil blive indskannet og dermed gjort tilgængelige i digital form via denne registrant. 

 

De betænkninger m.v. der er markeret med gult i oversigten, er udsendt af andre ministerier. De er medtaget her, da de muligvis kan have interesse for 

Kirkeministeriets ansatte, idet de omhandler emner af relevans også for Kirkeministeriets ressort. 

 

 

Betænkning, 

afgiven til Ministeriet for Kirke- og Undervissningsvæsenet af den ved Allerhøieste Resolution af 18de Juni 1868 til Overveielse ad de kirkelige 

Forhold nedsatte Kommission 

(1870) 

Link:  

 

Betænkning til overvejelse af de kirkelige Forhold i Kjøbenhavn og i Frederiksberg 

Afgivet af den af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet den 18. November 1890 nedsatte Kommission 

(Afgivet den 23. Marts 1892) 

Link:  

 

Betænkning angaaende forskellige Forhold vedrørende Stiftsmidlernes Administration og Anbringelse m. m. 

Afgiven af den af Ministeriet for Kirke- og Undervisningvæsenet under 31te Oktober 1896 nedsatte Kommission 

(1898) 

Link:  

http://www.dab.dk/
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Betænkning angaaende Forandringer i Reglerne for Uddelingen af Nadverens Sakramente 

Afgiven af den af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet den 18. September 1903 nedsatte Kommission 

(1904) 

Link:  

 

Det kirkelige Udvalgs udkast til Love om Folkekirkens Forfatning, Besættelse af Præste- Provste og Bispeembeder og Behandling af 

folkekirkelige Retssager samt den af Udvalgets Formand afgivne Betænkning 

(1907) 

Link:  

 

Betænkning til udarbejdelse af en Lønningslov for Folkekirkens Tjenestemænd udenfor København og Frederiksberg 

Afgivet af det ved Kirkeministeriets Skrivelse af 11. April 1918 nedsatte Udvalg 

(1919) 

Link:  

 

Betænkning om Udarbejdelsen af et Begravelsesritual for Den Danske Folkekirke 

Afgivet af det af Kirkeministeren den 8. Marts 1927 nedsatte Udvalg 

(1929) 

Link:  

 

Betænkning 

Afgivet af Udvalget angaaende Statens Kirkers Overgang til selveje 

(1934) 

Link:  
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Betænkning angaaende Forholdet mellem Staten og Folkekirken 

Afgivet af det i henhold til Lov af 7. marts 1928 nedsatte Udvalg 

(1940) 

Link:  

 

Bilag til Betænkning angaaende Forholdet mellem Staten og Folkekirken 

Afgivet af det i henhold til Lov af 7. marts 1928 nedsatte Udvalg 

(1940) 

Link:  

 

Betænkning angående en pensionsordning for præsterne indenfor de frie kirkelige institutioner 

Afgivet af det af Kirkeministeriet under 28. juni 1948 nedsatte udvalg 

(1950) 

Link:  

 

Betænkning om civilstandsregistrering 

Afgivet af det af justitsministeren den 9. juli 1938 nedsatte udvalg 

(Betænkning nr. 13 / 1951) 

Link: http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0013-1951. 

 

Betænkning angående kirker i Københavns omegn 

Afgivet af det af Kirkeministeriet under den 10. april 1953 nedsatte udvalg 

(Betænkning nr. 125 / 1955) 

Link: http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0125-1955. 

 

Lønningskommissionen af 1954, henvendelser fra tjenestemandsorganisationer m.fl. (bilag 1-133) 

(Betænkning nr. 196 / 1958) 

Link: http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0196-1958. 

 

1. og 2. betænkning 
Afgivet af lønningskommissionen af 1954 

(Betænkning nr. 197 / 1958) 

Link: http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0197-1958. 

http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0013-1951
http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0125-1955
http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0196-1958
http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0197-1958
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3. betænkning 
Afgivet af lønningskommissionen af 1954 

(Betænkning nr. 198 / 1958) 

Link: http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0198-1958. 

 

4. betænkning 
Afgivet af lønningskommissionen af 1954 

(Betænkning nr. 219 / 1959) 

Link: http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0219-1959. 

 

Betænkning angående Københavns Stifts bispeembede 

Afgivet af det af Kirkeministeriet den 15. december 1958 nedsatte udvalg 

(Betænkning nr. 247 / 1960) 

Link: http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0247-1960. 

 

Betænkning angående den kirkelige betjening af de militære værn 

Afgivet af det ved Kirkeministeriets skrivelse af 20. maj 1960 nedsatte udvalg 

(Betænkning nr. 304 / 1962) 

Link: http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0304-1962. 

 

Betænkning om affotografering af kirkebøger m. v. 

Afgivet af det af Kirkeministeriet den 7. oktober 1958 nedsatte udvalg 

(Betænkning nr. 310 / 1962) 

Link: http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0310-1962. 

 

Betænkning angående finansiering af kirkebyggeri 

Afgivet af det af Kirkeministeriet den 26. juni 1964 nedsatte udvalg 

(Betænkning nr. 406 / 1965) 

Link: http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0406-1965. 

 

1. betænkning 

Afgivet af den af Kirkeministeriet den 27. maj 1964 nedsatte kommission 

(Betænkning nr. 411 / 1966) 

http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0198-1958
http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0219-1959
http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0247-1960
http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0304-1962
http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0310-1962
http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0406-1965
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Link: http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0411-1966. 

 

2. betænkning vedrørende folkekirkens deltagelse i mellemkirkeligt arbejde 

Afgivet af Kirkeministeriets strukturkommission 

(Betænkning nr. 466 / 1967) 

Link: http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0466-1967. 

 

Betænkning vedrørende den kirkelige administration I 

Afgivet af Kirkeministeriets udvalg af 19. juni 1964 

(Betænkning nr. 476 / 1968) 

Link: http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0476-1968. 

 

Betænkning vedrørende den kirkelige administration II 

Afgivet af Kirkeministeriets udvalg af 19. juni 1964 

(Betænkning nr. 495 / 1968) 

Link: http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0495-1968. 

 

Betænkning vedrørende denpraktisk-teologiske uddannelse af præster i folkekirken 

Afgivet af Kirkeministeriets udvalg af 14. september 1964 

(Betænkning nr. 498 / 1968) 

Link: http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0498-1968. 

 

Betænkning vedrørende afhjælpning af præstemangelen 

Afgivet af det af Kirkeministeriets skrivelse af 10. juni 1969 nedsatte udvalg 

(Betænkning nr. 562 / 1970) 

Link: http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0562-1970. 

 

Betænkning om folkekirken i det moderne samfund, 1. del 

Afgivet af Kirkeministeriets strukturkommission 

(Betænkning nr. 610 / 1971) 

Link: http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0610-1971. 

 

Betænkning om folkekirken i det moderne samfund, 2. del (bilag) 

Afgivet af Kirkeministeriets strukturkommission 

http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0411-1966
http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0466-1967
http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0476-1968
http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0495-1968
http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0498-1968
http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0562-1970
http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0610-1971
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(Betænkning nr. 610 / 1971) 

Link: http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0610-1971. 

 

Betænkning vedrørende undervisningen i kristendomskundskab / religion i folkeskolen 

Afgivet af den af Undervisningsministeriet nedsatte kristendomsundervisningskommission 

(Betænkning nr. 617 / 1971) 

Link: http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0617-1971. 

 

Betænkning om en foreløbig revision af højmessen (herunder dåb og nadver) 

Afgivet af Kirkeministeriets liturgiske kommission 

(Betænkning nr. 625 / 1971) 

Link: http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0625-1971. 

 

Betænkning om borgerlig personregistrering 

Afgivet af et udvalg nedsat den 31. marts 1970 af Indenrigsministeriet 

(Betænkning nr. 649 / 1972) 

Link: http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0649-1972. 

 

Betænkning vedrørende revision af begravelsesloven og ligbrændingsloven 

Afgivet af det af Kirkeministeriet den 2. maj 1968 nedsatte udvalg 

(Betænkning nr. 688 / 1973) 

Link: http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0688-1973. 

 

Bibelske læsninger i gudstjenesten 

Betænkning afgivet af Kirkeministeriets liturgiske kommission 

(Betænkning nr. 750 / 1975) 

Link: http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0750-1975. 

 

Redegørelse vedrørende revision af lov om kirkers brug, sognebåndsløsning m. m. 

Afgivet af den af Kirkeministeriet den 25. september 1973 nedsatte arbejdsgruppe 

(Betænkning nr. 769 / 1976) 

Link: http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0769-1976. 

 

De biskoppelige handlinger – Præste- og bispevielse, provsteindsættelse og kirkeindvielse 

http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0610-1971
http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0617-1971
http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0625-1971
http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0649-1972
http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0688-1973
http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0750-1975
http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0769-1976
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Betænkning afgivet af Kirkeministeriets liturgiske kommission 

(Betænkning nr. 848 / 1978) 

Link: http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0848-1978. 

 

Betænkning om en sognemedhjælperordning 

Afgivet af et udvalg nedsat den 9. april 1974 af Kirkeministeriet 

(Betænkning nr. 889 / 1979) 

Link: http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0889-1979. 

 

Folkekirkens økonomi 

Betænkning afgivet af det af Kirkeministeriet den 24. februar 1978 nedsatte udvalg 

(Betænkning nr. 952 / 1982) 

Link: http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0952-1982. 

 

Betænkning om revision af lov nr. 218 af 16. juni 1962 om adgang til præsteembeder i folkekirken m. v. 

Afgivet af det den 7. maj 1980 nedsatte udvalg 

(Betænkning nr. ??? / 1982) 

Link:  

 

Dåb og brudevielse 

Betænkning afgivet af Kirkeministeriets liturgiske kommission 

(Betænkning nr. 973 / 1983) 

Link: http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0973-1983. 

 

Forslag til en 2-årig forsøgsordning for Pastoralseminariet 

Betænkning afgivet af det af Kirkeministeriet den 7. maj 1980 nedsatte udvalg 

(Betænkning nr. 1007 / 1984) 

Link: http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=1007-1984. 

 

Beretning vedrørende registrering af gravminder 

Betænkning afgivet af den af Kirkeministeriet den 4. september 1984 nedsatte arbejdsgruppe 

(Betænkning nr. 1046 /1985) 

Link: http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=1046-1985. 

 

http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0848-1978
http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0889-1979
http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0952-1982
http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0973-1983
http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=1007-1984
http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=1046-1985
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Forslag til alterbog 

Betænkning afgivet af Kirkeministeriets liturgiske kommission 

(Betænkning nr. 1057 / 1985) 

Link: http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=1057-1985. 

 

Betænkning om medlemskab af folkekirken under midlertidigt ophold i udlandet 

Afgivet af det af Kirkeministeriet den 28. juni 1985 nedsatte udvalg 

(Betænkning nr. 1083 / 1986) 

Link: http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=1083-1986. 

 

Betænkning om uddannelseskrav til præstestillinger 

Afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. maj 1985 nedsatte udvalg 

(Betænkning nr. 1085 / 1986) 

Link: http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=1085-1986. 

 

Konfirmation og begravelse 

Betænkning afgivet af Kirkeministeriets liturgiske kommission 

(Betænkning 1100 / 1987) 

Link: http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=1100-1987. 

 

Beretning vedrørende det mellemkirkelige arbejdes struktur 

(Betænkning nr. 1119 / 1987) 

Link: http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=1119-1987. 

 

Sognebåndsløsning og kirkelig betjening af folkekirkens medlemmer 

Betænkning afgivet af det af Kirkeministeriet den 3. juni 1986 nedsatte udvalg 

(Betænkning nr. 1176 / 1989) 

Link: http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=1176-1989. 

 

Betænkning angående ansættelse i stillinger i folkekirken m.m. 

Afgivet af det af Kirkeministeriet den 28. januar 1987 nedsatte udvalg 

(Betænkning nr. 1182 / 1989) 

Link: http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=1182-1989. 

 

http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=1057-1985
http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=1083-1986
http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=1085-1986
http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=1100-1987
http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=1119-1987
http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=1176-1989
http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=1182-1989
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Udkast til lov om domstolsbehandling af gejstlige læresager 

Afgivet af en af Kirkeministeriet nedsat arbejdsgruppe vedrørende gejstlig retspleje 

(1991) 

Link:  

 

Præstestillinger 

Betænkning afgivet af det af kirkeministeren den 9. marts 1993 nedsatte udvalg 

(Betænkning nr. 1264 / 1994) 

Link: http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=1264-1994. 

 

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende folkekirkens forsikringsforhold 

Kirkeministeriet den 25. september 1995 

Link: http://www.km.dk/fileadmin/share/publikationer/betaenkninger/Folkekirkens_forsikringsforhold.pdf. 

 

Betænkning om budgetlægning for kirkekasserne m. v. 

Afgivet af det af Kirkeministeriet den 10. maj 1996 nedsatte udvalg 

(Betænkning nr. 1327 / 1996) 

Link: http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=1327-1996. 

 

Rapport fra Kirkeministeriets interne evalueringsudvalg vedrørende præsteuddannelse 

(2000) 

Link: http://www.km.dk/praesteuddannelserne.html. 

 

Forslag til ny salmebog 

Betænkning afgivet af den af Kirkeministeriet den 5. januar 1993 nedsatte salmebogskommission, Bind 1, Indledning – salmer – bønner og tekster 

(Betænkning nr. 1381 / 2000) 

Link: http://www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=6506&reprid=0&iarkiv=1. 

 

Salmebogskommissionens forslag til ny salmebog (2002) 
Betænkning afgivet af den af Kirkeministeriet 5. januar 1993 nedsatte salmebogskommission på baggrund af den i tidsrummet 1. marts 2000 til 31. 

juli 2001 stedfundne offentlige høring om Forslag til Ny Salmebog (2000). 

(2002) 

Link: http://www.km.dk/480.html. 

 

http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=1264-1994
http://www.km.dk/fileadmin/share/publikationer/betaenkninger/Folkekirkens_forsikringsforhold.pdf
http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=1327-1996
http://www.km.dk/praesteuddannelserne.html
http://www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=6506&reprid=0&iarkiv=1
http://www.km.dk/480.html
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Forenklingsudvalgets delbetænkning I 

Afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg 

(Betænkning nr. 1386 / 2000) 

Link: http://www.km.dk/delbetaenkning1.html. 

 

Forenklingsudvalgets delbetænkning II (Kirkefunktionærområdet) 

Afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg 

(Betænkning nr. 1405 / 2001) 

Link: http://www.km.dk/188.html. 

Link: http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=1405-2001. 

 

Rapport om psykosocialt arbejdsmiljø i folkekirken 

Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, H:S Bispebjerg Universitetshospital 

(2002) 

Link: http://www.km.dk/fileadmin/share/publikationer/Psykosocialtarb_-_187.pdf. 

 

Bilag 1 til rapport om psykosocialt arbejdsmiljø i folkekirken 

Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, H:S Bispebjerg Universitetshospital 

(2002) 

Link: http://www.km.dk/fileadmin/share/publikationer/Bilag1_-_187.pdf. 

 

Bilag 2 til rapport om psykosocialt arbejdsmiljø i folkekirken 

Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, H:S Bispebjerg Universitetshospital 

(2002) 

Link: http://www.km.dk/fileadmin/share/publikationer/Bilag2_-_187.pdf. 

 

Bloktilskud fra staten til folkekirken 

Rapport fra Udvalget vedr. bloktilskud til folkekirken 

(oktober 2003) 

Link: http://www.km.dk/fileadmin/share/publikationer/164791.rtf. 

 

Provster og præster – Lønniveau og lønudvikling 1997-2005 

Rapport fra arbejdsgruppen bestående af repræsentanter fra Kirkeministeriet, Den danske Præsteforening, Akademikernes Centralorganisation og 

Personalestyrelsen 

http://www.km.dk/delbetaenkning1.html
http://www.km.dk/188.html
http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=1405-2001
http://www.km.dk/fileadmin/share/publikationer/Psykosocialtarb_-_187.pdf
http://www.km.dk/fileadmin/share/publikationer/Bilag1_-_187.pdf
http://www.km.dk/fileadmin/share/publikationer/Bilag2_-_187.pdf
http://www.km.dk/fileadmin/share/publikationer/164791.rtf
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(februar 2006) 

Link: http://www.km.dk/fileadmin/share/publikationer/Praesteloen/L_nniveau_og_l_nudvikling_for_pr_ster_og_provster.rtf. 

 

Opgaver i sogn, provsti og stift 

Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur 

(Betænkning nr. 1477 / 2006) 

Link: http://www.km.dk/fileadmin/share/Struktur/samlet_bet_nkning_tirsdag_04_07_endelig_-_sidetal.pdf. 

Link: http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=1477-2006. 

 

Opgaver i sogn, provsti og stift 

Sammenfatning af betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur 

(Betænkning nr. 1477 / 2006) 

Link: http://www.km.dk/fileadmin/share/Struktur/264769_indhold_net1.pdf. 

 

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende gejstlige læresager m. v. 

(2006) 

Link: http://www.km.dk/fileadmin/share/publikationer/betaenkninger/Rapport_om_gejstlige_l_resager.pdf. 

 

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende krematorievirksomhed i Danmark 

(2006) 

Link: http://www.km.dk/fileadmin/share/publikationer/Krematorier/Rapport_om_krematorier.pdf. 

 

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende kirkegårdenes økonomi 

(2007) 

Link: http://www.km.dk/fileadmin/share/lokaloekonomi/kirkegaarde.pdf. 

 

Folkekirkens lokale økonomi 

Betænkning fra Udvalget om den lokale økonomi i folkekirken 

(Betænkning nr. 1491 / 2007) 

Link: http://www.km.dk/fileadmin/share/lokaloekonomi/betaenkning1491.pdf. 

 

Folkekirkens lokale økonomi – sammenfatning 

Betænkning fra Udvalget om den lokale økonomi i folkekirken 

(Betænkning nr. 1491 / 2007) 

http://www.km.dk/fileadmin/share/publikationer/Praesteloen/L_nniveau_og_l_nudvikling_for_pr_ster_og_provster.rtf
http://www.km.dk/fileadmin/share/Struktur/samlet_bet_nkning_tirsdag_04_07_endelig_-_sidetal.pdf
http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=1477-2006
http://www.km.dk/fileadmin/share/Struktur/264769_indhold_net1.pdf
http://www.km.dk/fileadmin/share/publikationer/betaenkninger/Rapport_om_gejstlige_l_resager.pdf
http://www.km.dk/fileadmin/share/publikationer/Krematorier/Rapport_om_krematorier.pdf
http://www.km.dk/fileadmin/share/lokaloekonomi/kirkegaarde.pdf
http://www.km.dk/fileadmin/share/lokaloekonomi/betaenkning1491.pdf
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Link: http://www.km.dk/fileadmin/share/lokaloekonomi/sammenfatning1491.pdf. 

 

Evaluering af forsøg med stiftsråd 
(Betænkning nr. 1495 / 2008) 

Link: http://www.km.dk/fileadmin/share/Stiftsr_d/Betaenkning_1495.pdf. 

 

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning 
(Betænkning nr. 1500 / 2008) 

Link: http://jm.schultzboghandel.dk/upload/microsites/jm/ebooks/bet1500/bet1500.pdf. 

 

Uddannelse og efteruddannelse af præster 
(Betænkning nr. 1503 / 2008) 

Link: http://www.km.dk/fileadmin/share/Praesteuddannelse/Betaenkning_1503.pdf. 

 

Uddannelse og efteruddannelse af præster – Sammenfatning 
(Betænkning nr. 1503 / 2008) 

Link: http://www.km.dk/fileadmin/share/Praesteuddannelse/Sammenfatning_1503.pdf. 

 

Teologernes uddannelsesadfærd og arbejdsmarked – og en fremskrivning 
Rapport med analyser, udarbejdet af firmaet TrendEduc, til brug for Udvalget vedrørende uddannelse og efteruddannelse af præster. Rapporten 

dækker problemstillingen vedrørende aktuelle tendenser i teologernes uddannelsesadfærd og overgang til arbejdsmarked, samt en fremskrivning 

for udbud og efterspørgsel og vurdering af risikoen for en af mangelsituation af teologer. 

Link: http://www.km.dk/fileadmin/share/Praesteuddannelse/Analyse.pdf. 

 

Betænkning om offentlighedsloven – bind 1 og bind 2 
(Betænkning nr. 1510 / 2009) 

Link: http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=1510-2009. 

 

Omlægning af statens tilskud til folkekirken til bloktilskud 
Betænkning fra Udvalg om bloktilskud 

(Betænkning nr. 1511 / 2009) 

Link: http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=1511-2009. 

 

Provstestillingen og provstiets funktion 

http://www.km.dk/fileadmin/share/lokaloekonomi/sammenfatning1491.pdf
http://www.km.dk/fileadmin/share/Stiftsr_d/Betaenkning_1495.pdf
http://jm.schultzboghandel.dk/upload/microsites/jm/ebooks/bet1500/bet1500.pdf
http://www.km.dk/fileadmin/share/Praesteuddannelse/Betaenkning_1503.pdf
http://www.km.dk/fileadmin/share/Praesteuddannelse/Sammenfatning_1503.pdf
http://www.km.dk/fileadmin/share/Praesteuddannelse/Analyse.pdf
http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=1510-2009
http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=1511-2009
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Betænkning fra Arbejdsgruppen vedrørende provstestillinger 

(Betænkning nr. 1527 / 2011) 

Link: http://www.km.dk/fileadmin/share/publikationer/betaenkninger/Betaenkning_1527.pdf. 

 

 

 

/ Rasmus Paaske Larsen 

den 21. november 2011 

http://www.km.dk/fileadmin/share/publikationer/betaenkninger/Betaenkning_1527.pdf

