
    

Høring over forslag til lov om forsøg i folkekirken 

Folkekirken bygger på frivillighed og rummelighed. Menighedsråd skal have 
rum til at organisere sig på den måde, der passer dem bedst – de skal have mu-
lighed for at være menighedsråd på deres måde.  

Menighedsråd såvel som menighedsrådsmedlemmer er meget forskellige både 
i forhold til interesser og i forhold til, hvor deres faglighed ligger. Derfor har 
Kirkeministeriet i samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd, biskop-
perne, stifterne og Danmarks Provsteforening siden 2014 arbejdet på at udre-
de, hvordan rammerne for menighedsrådenes opgaveløsning og organisering 
kan forenkles, afbureaukratiseres og gøres mere fleksible, således at menig-
hedsråd får mulighed for at beskæftige sig med de områder, de har interesse 
for - som menighedsråd og som enkeltmedlemmer.  

Lovforslaget udgør en ramme for, at menighedsråd kan afprøve nye organisati-
onsformer, som bl.a. betyder, at de kan skabe – den for dem hver især – rette 
balance mellem de administrative og kirkelige opgaver m.v.  

Det kan være gennem en ændret intern organisering af opgaver i menigheds-
råd, hvilket vil sige, at menighedsrådene får mulighed for at afprøve nye rolle-
fordelinger og hermed ny fordeling af funktioner.  

Det kan også være ved ekstern organisering af opgaver. Det kan for eksempel 
være ved, at opgaver bliver udliciteret til en ekstern leverandør, til et samar-
bejde med andre menighedsråd eller ved, at opgaver, kompetencer og finansie-
ring flyttes fra menighedsrådet til en anden kirkelig myndighed, for eksempel 
provstiudvalget.  

Kirkeministeriet vil i løbet af foråret 2017 tilbyde menighedsråd, provstiudvalg 
m.v. at deltage i en række konkrete forsøg om de nævnte emner, som menig-
hedsråd har efterspurgt bl.a. i forbindelse med projektet ”Menighedsråd på je-
res måde”. 

Forsøgene skal via en systematisk erfaringsopsamling og evaluering danne-
grundlag for at vurdere, om der er behov for lovændringer, bl.a. i forhold til:  

 Behov for nye direkte hjemler, hvor der i dag alene er mulighed for di-
spensation. 

 Organisationsformer, der ikke er mulige i dag.  
 Modeller for intern organisering i menighedsrådet.  

Forsøgene har endvidere til formål at: 

 Synliggøre eksisterende muligheder for menighedsrådenes organise-
ring og samarbejde. 
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Lovforslaget bygger på et princip om gennemsigtighed, demokratisk legitimitet 
og frivillighed for menighedsrådene. Det betyder bl.a., at det er det enkelte me-
nighedsråd, der beslutter om rådet skal deltage i et forsøg.  

Bemærkninger til lovforslaget bedes indsendt til Kirkeministeriet på 
km@km.dk. 

Høringsfristen er 16. januar 2017, kl. 09.00. 

 

Med venlig hilsen 

 

Christina Hyldgaard Jacobsen og Natasja Erica Agerskov Perotti 

mailto:km@km.dk

