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Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om ansættelse i 

stillinger i folkekirken m.v. 

 

Landsforeningen af Menighedsråd støtter forslaget om at udvide adgan-

gen til at søge præstestillinger i folkekirken ved at tillade andre akademi-

kere end teologer at søge præstestilling, når vedkommende har bestået en 

individuelt sammensat teologisk uddannelse.  

Baggrunden for forslaget om ændringen er, at det forventes, at antallet af 

teologiske kandidater fra universiteterne ikke vil være tilstrækkeligt til at 

dække behovet for præster i de kommende år. Forslaget giver derfor mu-

lighed for at tiltrække andre motiverede kandidater, og det er et nødven-

digt skridt for at afhjælpe en eventuel kommende præstemangel.  

Udgangspunktet for at kunne opnå ansættelse i en præstestilling i folkekir-

ken er, at man er teologisk kandidat fra et danske universitet. På den bag-

grund støtter Landsforeningen også at bestemmelsen gøres midlertidig 

med henblik på en fornyet vurdering af behovet efter en tiårig periode. 

Vi noterer, at der lægges op til en udvidet brug af § 2 i ansættelsesloven i 

perioden indtil de første kandidater er uddannet og klar til at søge præste-

stillinger efter lovens § 3a. Imidlertid, er det vores forståelse, med henvis-

ning til forarbejderne, at bestemmelsen kun kan benyttes i begrænset om-

fang. På den baggrund nedsatte den daværende kirkeminister også Udval-

get om ansættelseslovens § 2, som skulle se på bestemmelsen med hen-

blik på at skabe et grundlag for et bredere anvendelsesområde for den.  Vi 

skal derfor foreslå, at de ændringer, der er drøftet i og enighed om i det af 

kirkeministeren nedsatte Udvalg om ansættelseslovens § 2, også kommer 

med i lovforslaget. Ændringerne vedrører lempelser i kravene til ansø-

gerne samt forslag til standardiserede retningslinjer for prøveforløb og 

standardisering af retningslinjer for sagsforløb.  

Fra Landsforeningens side mener, vi at der udover ovenstående er behov 

for et fortsat fokus på initiativer, der kan medvirke til at sikre folkekirken 

kvalificerede ansøgere til præstestillinger, og som ikke kræver lovændrin-

ger. Vi er derfor også meget tilfredse med, at ministeren i forbindelse med 

fremsættelsen af forslaget til ændringen af ansættelsesloven har aftalt 
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med kirkeordførerne, at der kan iværksættes andre tiltag end lovgivning, 

som kan medvirke til at imødegå præstemangel.  

I den sammenhæng skal vi pege på, at der er sendt tre ansøgninger om 

midler fra omprioriteringspuljen1 til projekter, der alle har fokus på at af-

hjælpe præstemangel. Det er vores vurdering, at hvis ovenstående forslag 

tages med i lovforslaget, og at man samtidig gennem en samlet indsats 

iværksætter de tiltag, der beskrives i disse projekter, vil man med stor 

sandsynlighed kunne imødegå en kommende præstemangel.  

Endelig skal vi pege på, at det på baggrund af oplysningerne om, at der i 

år er afvist ansøgere til teologistudiet, kunne være relevant at forholde sig 

til dimensioneringen på studiet såvel på bachelor- som på kandidatniveau. 

 

Med venlig hilsen 

 

Søren Abildgaard 

Formand 

 
1 Synliggørelse af folkekirken som arbejdsplads for teologer, Landsforeningen af Menighedsråd i samarbejde med Den danske 

Præsteforening 

Folkekirken som arbejdsplads, Kirkeministeriet 

Blivpræst.dk, Aarhus Stift 


