
 

 

I forbindelse med projekt ”Under én hat” der omhandler sammenlægning af 
præsteuddannelsesinstitutionerne og ønsket om oprettelse af et folkekirkeligt 
videns- og studiecenter, har jeg har modtaget indstilling fra bestyrelsen for fol-
kekirkens uddannelsesinstitutioner for præster.  

Forud for indstilling er der gået et stort arbejde. Der har været nedsat en ar-
bejdsgruppe bestående af rektor fra Præsteuddannelsen i København og en 
lektor fra Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster, som har resulteret i en 
rapport, der er blevet indgående drøftet i bestyrelsen. 

Jeg agter at følge bestyrelsens indstilling således, at der vil ske en samling af de 
i dag tre institutioner under en rektor. Der sker en ombrydning af den nuvæ-
rende struktur, der bygger på tre institutioner med hver deres kerneopgaver til 
en tværgående struktur, som opdeles i områderne ”Uddannelse” og ”Viden og 
Udvikling”. Det er hensigten, at institutionernes ressourcer på denne måde me-
re fleksibelt og ubureaukratisk vil kunne anvendes på tværs af organisationen. 
Det er vigtigt at understrege, at der fortsat skal være et højt fagligt og aktivt 
miljø på de tre lokationer i henholdsvis Løgumkloster, Aarhus og København. 

Hvert område styres af en faglig leder/koordinator, som i samarbejde med rek-
tor skal sikre udvikling og daglig drift af det enkelte område. Hertil knyttes et 
eller flere fagudvalg med henblik på at sikre inddragelse af interessenter, afta-
gere og brugere. 

Rektor får det fulde økonomi- og personaleansvar og i samspil med bestyrelsen 
ansvaret for den strategiske planlægning. 

Rektor placeres i Løgumkloster, faglige leder for ”Viden og Udvikling” i Aarhus 
og den faglig leder for ”Uddannelse” i København.  

Der vil blive lavet ny bekendtgørelse og ny rektor forventes ansat ultimo 2013. 

Bevillingen vil som følge af oprettelsen af et folkekirkeligt videns- og studiecen-
ter blive øget med 3 millioner i 2014 og fra 2015 med 5 millioner årligt. Allere-
de i 2013 er der afsat 1 million til Videnspuljen. Opslag vedrørende Videnspul-
jens formål i 2013 vil kunne findes på ministeriets hjemmeside fra 1. maj 2013. 

Målet med sammenlægningen er således at skabe én stærk institution, der er 
forberedt bedst muligt, herunder også økonomisk, på at løfte de fremtidige op-
gaver i forhold til de stadig stigende ønsker og krav til efter- og videreuddan-
nelse af særligt folkekirkens præster, men også andre aktører indenfor folke-
kirken.  

Ligeledes er målet at skabe en større samlet enhed fremfor flere små enheder. 
Dette sker med udvidelsen af opgaveområdet til også at omfatte ydelserne fra 
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Konfirmandcenteret og ved at understøtte tilvejebringelsen af relevant og an-
vendelig viden både for folkekirken i bred forstand og for samfundet som så-
dan. 

 

 

Med venlig hilsen 
 

 

Manu Sareen 
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