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Agenda 

 Metoder til organisering af rådets arbejde, så 
mødetiden bruges på det relevante og så det enkelte 
medlem får mulighed for at arbejde med egne 
interesseområder. 
 

 Dele viden om gode beslutningsprocesser. 
 

 Vise hvordan Den Digitale Arbejdsplads (DAP) kan 
understøtte beslutningsprocesserne. 
 

 Dele viden om brug af DAP. 
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Det glæder mig, at vi i dag har opnået fuldstændig enighed 
– nu er der blot ét tilbage – skal der være brød til kaffen 
eller ej? 



Eksempler på udfordringer 

 Skelne mellem store og små sager 

 Bruge mødetid på det relevante 

 Give det enkelte medlem mulighed for at arbejde 
med egne interesseområder 

 Behandle sager med kompliceret indhold – 
økonomisk, organisatorisk, teologisk… 
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Menighedsrådets organisation 

Samme lovfastsatte rammer for alle menighedsråd: 
 Enkeltposter (formand, kasserer, kontaktperson m.fl.) 

 
 Krav om ét udvalg: Kirkeudvalg eller Kirke- og 

kirkegårdsudvalg 
 

 Menighedsrådet kan nedsætte andre udvalg 
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Menighedsrådet 

Kirkeudvalg Aktivitets-
udvalg 

Økonomi-
udvalg …… 

Lovpligtigt  
udvalg  

Særlige  
udvalg  

Nedsætte udvalg 



Udvalgenes beslutningskompetence 

 Aftal udvalgenes beslutningskompetence 
 

 F.eks. at udvalget kan træffe selvstændige afgørelser 
indenfor gældende målsætninger og rammer. 
 

 Tildel årligt budget 
 

 Begynd eventuelt i det små og giv mere kompetence 
efterhånden 
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Udvalgskommissorier/-vedtægter 

Skab klarhed over opgaver og ansvar med 
udvalgskommissorier: 
 Formål 
 Sammensætning 
 Opgaver 
 Beslutningskompetence 
 Økonomi 
 Møder og referat 

 
Eksempel: Personaleudvalg 



Arbejd med indstillinger 

 Dem, der har sat sig ind i problemstillingen formulerer 
et forslag (en indstilling) til menighedsrådet. 
 

 Menighedsrådet undgår at bruge tid på 
mellemregningerne 
 

 Menighedsrådet træffer den endelige beslutning. 
 

 Et eksempel: Træerne nord for kirkegården. 
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Den gode beslutningsproces 

Kære menighedsrådsformand 
 
Selvom jeg ikke er medlem af kirkegårdsudvalget, vil 
jeg bede om at få et punkt på næste møde om træerne 
nord for kirkegården. 
 
Med venlig hilsen 
Menighedsrådsmedlem 
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Eksempel 



Den gode beslutningsproces 

Kære menighedsrådsmedlem 
 
Det sætter jeg på dagsordenen, men jeg har brug for at 
vide, hvad der er problemet og hvad du ønsker der skal 
komme ud af det. 
 
Med venlig hilsen 
Menighedsrådsformanden 
 
----------- 
Kære menighedsrådsformand 
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Eksempel 



Den gode beslutningsproces 

Kære menighedsrådsformand 
 
Jeg mener træerne skal fældes, og så skal der plantes 
noget nyt og pænere. 
 
Med venlig hilsen 
Menighedsrådsmedlem 
------------ 
Kære menighedsrådsmedlem 
 
Det sætter jeg på dagsordenen, men jeg har brug for at 
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Eksempel 



Den gode beslutningsproces 

Menighedsrådsmøde, dagsorden: 
 
5. Beplantning nord for kirkegården 
Menighedsrådsmedlem NN foreslår, at træerne nord for 
kirkegården fældes og der plantes noget nyt.  
Sagen indstilles til foreløbig drøftelse. 
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Eksempel 



Den gode beslutningsproces 

Kære menighedsrådsformand 
 
Udvalget har behandlet spørgsmålet om træerne ved 
kirkediget. Udvalget indstiller til menighedsrådet, at 
beplantningen nord for kirkegården udtyndes og der 
sås græs mellem diget og beplantningen.  
Vi har undersøgt fredningsforhold mv. og der er ingen 
problemer. Der er flere detaljer i referatet af 
udvalgsmødet. 
 
Med venlig hilsen 
Udvalgsformanden Eksempel 



Den gode beslutningsproces 

Menighedsrådsmøde, dagsorden: 
 
2. Beplantning nord for kirkegården 
Kirke- og kirkegårdsudvalget indstiller, at beplantningen 
nord for kirkegården udtyndes og der sås græs mellem 
diget og beplantningen. 
 
Bilag: Referat af møde den 28. november 2013. 
 

Eksempel 



Den gode beslutningsproces 

 Beslutninger tages af rådet med detailviden fra 
fagfolk i udvalg, f.eks. i følgende forløb: 
 Princip-drøftelse i rådet 
 Behandling i et udvalg 
 Indstilling fra udvalget 
 Endelig beslutning i rådet 

 
 En sag kan også starte i et udvalg 

 
 Orientering på skrift i referater mv. 

 
 



Indstillinger 

Indstillinger til menighedsrådet kan komme fra: 
 Udvalg 
 Enkeltposter (formand, kasserer, kontaktperson, 

kirkeværge…) 
 Præsten 
 Enkeltmedlemmer 

 
Indstillingerne kan være på baggrund af henvendelser 
udefra. 
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Årshjul 

 Giver overblik over årets gang i menighedsrådet 
 

 Fordele sagerne og skabe plads til væsentlige emner 
 

 Kontinuitet og færrest mulige ‘brandslukninger’ 
 

 Planlægningsværktøj for udvalg og enkeltposter 
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Kilde: Gl. Rye sogn, Skanderborg provsti 
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Kilde: Gl. Rye sogn, Skanderborg provsti 
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Kilde: Hans Egede, Aalborg 



Årshjul 

Typisk opdeling: 
 Økonomi 
 Bygninger 
 Personale 
 Kirkelige hovedaktiviteter 
 Kommunikation 
 De enkelte udvalg 

 
En opgave for formanden med hjælp fra 
næstformand/sekretær 
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Samtale om organisering 

 Fortæl om et udvalg, I har glæde af i jeres 
menighedsråd. 
 

 Hvilke fordele ser I ved at bruge indstillinger til 
punkterne? Ser I ulemper? 

  
 Hvilke fordele ser I ved at lave et årshjul? Ser I 

ulemper? 
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Mødeplanlægning 

 For offentligheden 
• Offentliggørelse af mødeplan 
 

 For menighedsrådet 
• Mødeoverblik 

• Menighedsrådsmøder 
• Udvalgsmøder 
 

 
 

 



DAP 

To grundvilkår for gode beslutningsprocesser i 
menighedsrådet: 
  
  Mødeplanlægning 
  Mødeadministration 
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Mødeplanlægning 

 For offentligheden 
• Offentliggørelse af mødeplan 
 

 For menighedsrådet 
• Mødeoverblik 

• Menighedsrådsmøder 
• Udvalgsmøder 
 

 
 

 



 Indskrive møder i kalenderen 
 Oprette distributionsgruppe med MR-medlemmer 
 Oprette aftaler i kalenderen og invitere 

distributionsgruppen 
 

Den Digitale Arbejdsplads 
 
 
 

Mødeplanlægning i praksis 

https://intranet.kirkenettet.dk/


Mødeadministration 

 Administration og arkivering af dagsordener, referater 
og bilag for menighedsråd og udvalg 
 



Mødeadministration i praksis 

 Menighedsrådets side: 
• Øvrige dokumenter 
• Opbygning af mappestruktur 
• Samspil med postkassen 



Samtale om DAP 

 Hvilke fordele ser I ved at bruge DAP i arbejdet med 
at fremme den gode beslutningsproces? 
Ser I ulemper? 
 

 Fortæl hinanden om gode eksempler på hvordan I 
bruger DAP i menighedsrådsarbejdet? 
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