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Styrket demokrati omkring økonomien

Landsforeningen af Menighedsråd vil foreslå Folketinget og kirkeministeren at styrke 

demokratiet i styringen af folkekirkens økonomi ved at

▪ tydeliggøre menighedsrådenes andel i økonomistyringen

▪ øge gennemsigtighed, deltagelse og indflydelse.

Kirkeministeren er præsenteret for forslaget og er åben for at drøfte det.

Kirkeministeriet agter ikke selv at tage spørgsmålene op, men stiller sig til rådighed for at 

bidrage teknisk.
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Fokus på fem emner

1. Valgform til provstiudvalg og stiftsråd

2. Stiftsrådets opgaver og økonomi

3. Gennemsigtighed omkring provstiudvalg og budgetudvalg

4. Styrkelse af menighedsrådets rolle i budgetsamrådet

5. Præcisering af lovgivningen om menighedsrådenes

ansvar på økonomiområdet
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Solid forankring

▪ Landsforeningens delegeretmøde 2017

▪ Survey i menighedsrådene om inddragelse i og ansvar for den lokale økonomi, 2017

▪ Midtvejsmøde med distriktsforeningerne 2017

▪ Konference for provstiudvalg 2017

▪ Landsforeningens delegeretmøde 2018

▪ Drøftelse med kirkeministeren, 2018

▪ Fokusgruppe, 2018
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1. Valgform til provstiudvalg og stiftsråd (1)

Valgformen til provstiudvalg og stiftsråd skal ligesom valg til menig-hedsråd tage højde for, at 

der kun sjældent opstilles flere lister. 

Valg til provstiudvalg:

▪ På en valgforsamling for fødte og valgte menighedsrådsmed-lemmer i provstiet vælges 

menighedsrepræsentanter og en præst. 

▪ Alle fødte og valgte menighedsrådsmedlemmer har stemmeret ved valget af både 

menighedsrepræsentant og præst.

• Der skal kunne udløses afstemningsvalg som ved menighedsrådsvalg.

• I så fald skal listerne have stillere. Stillerne udpeger stedfortrædere.
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1. Valgform til provstiudvalg og stiftsråd (2)

Valg til stiftsråd:

▪ Provstiets menighedsrepræsentant vælges på nævnte valgforsamling. Valgte 

menighedsrådsmedlemmer har stemmeret.

• Der skal kunne udløses afstemningsvalg som ved menighedsrådsvalg.

• I så fald skal listerne have stillere. Stillerne udpeger stedfortrædere.

▪ Præsterepræsentanter vælges som hidtil, idet alene præster, som ikke er provster, har 

stemmeret.

▪ Provsterepræsentant vælges som hidtil, idet alene provster har stemmeret.
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2. Stiftsrådets opgaver og økonomi (1)

Vi ønsker en fortsat udvikling af stiftsrådene som stiftets demokratiske forankring. 

Stiftsrådet skal kunne fastsætte stiftsbidraget på baggrund af en helhedsbetragtning af stiftets 

ressourcer.

Det skal derfor sikres, at stiftsrådet som minimum orienteres om og i visse tilfælde høres om 

prioriteringen af stiftets samlede ressourcer, herunder præstenormering og budget for 

stiftsadministrationen.
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2. Stiftsrådets opgaver og økonomi (2)

Konkrete forslag:

• Stiftsrådet høres om en strategi for indfrielse af aftaler mellem stifterne om fordeling af 

præstestillinger, herunder efter hvilke principper præstestillinger i stiftet nedlægges henholdsvis 

oprettes.

• Stiftsrådet høres om en målsætning for præstelig betjening i stiftet hvad angår såvel sogne- som 

funktionspræster.

• Biskoppen hører stiftsrådet om påtænkte pastoratsændringer.

• I forbindelse med fastsættelsen af stiftsbidraget orienteres stiftsrådet om et samlet overblik over 

stiftets ressourcer til administration og præstelig betjening, herunder funktionspræster mv.

• Stiftsrådet orienteres om forhandlingerne mellem stiftsadministrationen og Kirkeministeriet forud for 

indgåelse af fornyet driftsaftale/resultatkontrakt, herunder fastsættelse af servicemål.
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3. Gennemsigtighed omkring provstiudvalg og budgetudvalg

Ca. en tredjedel af folkekirkens lokale økonomi fordeles mellem to eller flere provstier af et 

budgetudvalg, inden den fordeles videre af provstiudvalgene til kirkekasserne.

Der skal være samme gennemsigtighed og offentlighed omkring provstiudvalg og 

budgetudvalg som omkring menighedsråd.

▪ Provstiudvalg og budgetudvalg skal offentliggøre årlige mødeplaner samt mødesteder, dagsordener 

og referater. Ligeledes skal materiale til belysning af den økonomiske situation i provstiet hhv. 

kommunen offentliggøres.

▪ Hjemmesiden provsti.dk suppleres med oplysninger om budgetudvalgene og skal give mulighed for at 

lægge budgetter, mødeplaner, dagsordener og referat op.

▪ Provsti.dk suppleres med oplysninger om kirkeskatteprocenter i alle provstier.
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4. Styrkelse af menighedsrådets rolle i budgetsamrådet

For at styrke menighedsrådenes indflydelse på og ejerskab til provstiets samlede økonomi 

skal provstierne i højere grad end i dag forpligtes til at informere menighedsrådene om 

provstiudvalgets overvejelser om det følgende års budgetlægning.

▪ Provstiudvalget forpligtes til i god tid inden budgetsamrådet udsende et oplæg til strategisk 

drøftelse i hvert menighedsråd af den økonomiske situation, udskrivningsgrundlag, den 

forventede kirkeskatteprocent mv.

▪ Provstiudvalget forpligtes til at indkalde til to årlige budgetsamråd

▪ Vi overvejer om det ordinære budgetsamråd skal have kompetence til ‘at fastsætte de 

overordnede målsætninger for udgifter og ligning set i et flerårigt perspektiv’.
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5. Præcisering af lovgivningen om menighedsrådenes ansvar på 
økonomiområdet

Menighedsrådets opgaver og ansvar på økonomiområdet skal opdateres og tydeliggøres i 

lovgivningen

▪ Økonomiloven skal fastsætte hvilket ansvar menighedsrådet har både for sognets og for 

provstiets økonomi

▪ Økonomilovens bestemmelser om sognets økonomi formuleres i en tidssvarende politisk 

styringsterminologi

▪ Menighedsrådsloven skal have en bestemmelser om menighedsrådets overordnede ansvar 

for sognets og provstiets økonomi
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Dialog

▪ Kan I tilslutte jer målene?

▪ Har I kommentarer til de valgte løsninger?

▪ Noget vi skal være opmærksomme på?

Send også gerne kommentarer og forslag til Landsforeningens sekretariat

Videre proces:

▪ Vi fortsætter dialogen med øvrige interessenter og sætter til debat op til folketingsvalget

▪ Vi konkretiserer forslagene.
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