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Folkekirkens styrelse – status efter folketingsvalget

Hvorfor tager vi dette emne op?

▪ Bestyrelsen vil gerne være forberedt til en 

eventuel offentlig debat

▪ Bestyrelsen vil gerne være i god kontakt 

med medlemmerne i spørgsmålet

▪ Vi vil gerne kunne påvirke nye 

folketingspolitikere, herunder kirkeordførere

Hvad vil vi opnå?

▪ Vi ønsker ikke en reform af folkekirkens styre. 

Vi hviler på den folkekirke, vi har. 

▪ Vi tager ikke betænkning 1544 om folkekirkens 

styre op igen

▪ Folketinget skal fortsat være folkekirkens 

lovgivningsmagt

▪ Regenten skal fortsat godkende 

bibeloversættelser mm.

▪ Vi ønsker en fortsat gradvis demokratisering af 

folkekirken

▪ Vi ønsker mere indflydelse til lægfolket
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Bestyrelsens holdning er uændret

(Blev på midtvejsmødet 2019 alene fremlagt mundtligt)

Indre anliggender (bibeloversættelse, liturgi, 

salmebog mv.)
▪ At regentens kompetence fastholdes

▪ At der nedsættes et udvalg bestående af 

biskopperne og et antal lægfolk til at forberede 

og indstille ændringer

Udvalget er ikke det samme som organet vedr. 

fællesfonden

▪ At udvalget skal have rådgivende og gerne 

initiativtagende funktion

▪ At ministerens kompetence ikke ændres

Bestyrelsen har ikke lagt sig fast på
▪ Udvalgets størrelse og valgform
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Fællesfonden
▪ At styrke demokratiet ved at valgte 

repræsentanter får besluttende kompetence 

over fællesfonden (og ikke alene indstillende 

kompetence)

▪ At der etableres et organ med besluttende 

kompetence over fællesfondens økonomi

▪ At organet også får kompetence over visse 

fælles folkekirkelige opgaver

Bestyrelsen har ikke lagt sig fast på
▪ Organets sammensætning, valgform og 
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Hvad ved vi om, hvilken kirkepolitik vi kan forvente?

Status
▪ Paneldebat på årsmødet 2019

▪ Temadag med Folketingets Kirkeudvalg i 

oktober i samarbejde med Præstefore-

ningen og Provsteforeningen.

Ingen klare udmeldinger fra ordførerne

▪ Kirkeminister Joy Mogensen har nævnt tre 

temaer:
▪ den grønne omstilling

▪ den sociale balance

▪ den geografiske sammenhængskraft

▪ Ministeren er på orlov. Ordførerne er 

afventende

Bestyrelsen
▪ Vil drøfte styrelsesspørgsmålet med 

medlemmerne og folkekirkelige interessenter 

frem til delegeretmødet 2020

▪ Vil være velforberedte til en eventuel debat om 

styrelsesspørgsmål

▪ Vil ikke pt. rejse styrelsesspørgsmålet over for 

Folketinget

▪ Planlægger at fremlægge et konkret oplæg til 

delegeretmødet 2021
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