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Rollefordeling vedr. bl.a. rådgivning af menighedsråd

▪ Stærke interesser på spil

• Især stiftsadministrationerne har arbejdet for flere ressourcer, herunder til rådgivning

• Landsforeningen arbejder for en egentlig aftale om fordelingen af rådgivningsopgaverne. Vi skal undgå 

ressourcekrævende overlap, skelne mellem rådgivning og tilsyn og have fokus på viden og kompetence.

▪ Landsforeningen deltager i en arbejdsgruppe vedr. rollefordeling

▪ Vi ser, at nogle distriktsforeninger nu inviteres ind i debatten
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Baggrund

▪ Analyse af stifterne i 2017: Der er behov for effektiviseringer, især af stiftscentrene.

▪ Ministeroplæg 2018: Stifternes og Kirkeministeriets oplæg til kirkeministeren om initiativer på baggrund 
af analysen

▪ Landsforeningen var ikke del af dette arbejde, men indsendte et uopfordret høringssvar, bl.a. at:

• Landsforeningen er kritisk over for udvidelse af stiftsadministrationernes rådgivnings- og vejledningsopgaver, 
som bør vurderes konkret i forhold til spørgsmålet om habilitet og i respekt for menighedsråd og provstiudvalg 
som selvstændige kollegiale forvaltningsmyndigheder.

• Landsforeningen finder, at der fortsat er et ikke realiseret effektivitetspotentiale i centerdannelsen.

• Landsforeningen ønsker en ny rollefordelingsaftale, som klart beskriver hvor menighedsrådene mest 
hensigtsmæssigt kan søge rådgivning. 

▪ Økonomi:

• Fællesfondens omprioriteringspulje 2020 i alt 12,5 mio. kr.  Ansøgninger for i alt 32 mio. kr. 
Heraf stiftsadministrationerne 23 mio. kr. hvoraf bevilget ca. 17 mio. kr. Puljen for kommende år er dermed 
disponeret.

• Af bevillingen til stiftsadministrationerne er 4 mio. kr. til styrkelse af rådgivningskapacitet.

• Har betydet reduktion eller afslag til en række udviklingsinitiativer i folkekirken
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Hovedbudskaber

▪ Der har på en række områder været behov for at styrke stiftsadministrationerne økonomisk

▪ Det er samtidigt rimeligt at forvente, at opgaverne løses effektivt og at f.eks. centerdannelserne 

medfører effektiviseringer

▪ Hvis stifternes rådgivning skal styrkes, skal det være fordi der er et behov

▪ Der er behov for at aftale, hvem der rådgiver om hvad. Også for at menighedsrådene ved, hvor de skal 

henvende sig
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