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Svar vedrørende høring over forslag til lov om forsøg i folkekirken. 

 

Præsteforeningen takker for modtagelsen af høringsbrev over ovennævnte lovforslag, som vi har 

gennemlæst med interesse. 

 

Indledningsvist vil vi tilkendegive vores undren over, at Præsteforeningen som samarbejdspartner 

ikke har været inddraget i det arbejde, der er gået forud for udarbejdelsen af lovforslaget, da præster 

som fødte medlemmer af menighedsrådet har en særlig viden om og en forpligtelse på samvirket 

med øvrige rådsmedlemmer. Herunder undrer vi os over, at vi ikke har været inviteret med i de 

arbejdsgrupper, der har været nedsat. Samtidig vil vi dog også tilkendegive vores støtte til, at der er 

fokus på, om ting kan gøres anderledes end, hvad der er gældende i dag - også i relation til 

etablering af forsøg.  

 

Vi har noteret os, at alene kirkeministeren ifølge forslaget vil få bemyndigelsen til at godkende 

forsøg. Vi foreslår konkret, at der nedsættes en følgegruppe, som kan indstille til ministeren hvilke 

forsøg, der iværksættes, således at det sker på baggrund af en indstilling fra en bredere kreds af 

folkekirkens interessenter. Ligeledes foreslår vi, at en bredere gruppe end FUV deltager i 

evalueringen, og at der knyttes et udviklingsperspektiv til evalueringen, således at konkrete 

erfaringer kan omsættes til eventuelle udviklingsprojekter i FUV-regi.  Præsteforeningen stiller sig 

meget gerne til rådighed for begge dele med sin særlige viden på området. 

 

Generelt finder vi, at lovforslaget er meget bredt formuleret i relation til, hvilke forsøg der tænkes 

iværksat. 

 

Det fremgår eksempelvis af lovforslaget, at også lov om ansættelse i stillinger i folkekirken mv. er 

omfattet. I denne lov er blandt andet fastsat regler om ansættelse af præster. Det fremgår 

umiddelbart ikke af lovforslaget, hvorledes forsøg med denne lov er tænkt, men Præsteforeningen 

ser det som en forudsætning, at der ikke etableres forsøg med ansættelse af præster m.fl., ligesom 

foreningen har et ønske om, at der generelt udvises restriktivitet ved accept af forsøg indenfor især 

dette lovområde. Det er vigtigt for Præsteforeningen, at præsters uafhængighed sikres. I betænkning 

1544, ”Folkekirkens styre” s. 159, er præsters uafhængighed anført som et af syv pejlemærker. 

Præsteforeningen ønsker således at fastholde den konsensus, der har været heromkring, ligesom 

også § 37 i lov om menighedsråd er en vigtig forudsætning for samvirket i menighedsrådet. 

Præsteforeningen skal anmode om en bekræftelse på, at der ikke påtænkes forsøg med 

præsteansættelser.  

 



Såfremt der etableres forsøg med ”fælles kontaktperson for flere menighedsråds personale”, skal 

Præsteforeningen opfordre til, at honoreringen svarer til den i givet fald større portefølje, i det 

omfang præsten er kontaktperson.  

 

Præsteforeningen finder det ligeledes problematisk, at et folkevalgt niveau i folkekirken kan 

fraskrive sig opgaver, som pålægges et andet folkevalgt niveau. 

 

Desuden beder vi ministeriet om at være opmærksom på, at forslaget om, at kirkeministeren kan 

pålægge biskopperne at deltage i forsøg - alt efter forsøgets karakter - kan bevæge sig ind i gråzoner 

mellem kirkens indre og ydre anliggender, bekendelsesgrundlag og den evangelisk-lutherske 

kirkeordning. Derfor vil vi anmode ministeriet om at genoverveje eller præcisere formuleringer i 

lovforslaget. 

 

Præsteforeningen vil endelig gøre opmærksom på det vigtige i, at der tilføres de nødvendige 

økonomiske ressourcer, da dette ses at være en forudsætning for succes med forslaget.                                       

 

Vi har noteret os, at der er tale om en forsøgslov, som skal revideres i folketingsåret 2022/2023. Vi 

skal i den forbindelse allerede nu tilbyde vores deltagelse i forbindelse med det arbejde, der måtte 

finde sted i forbindelse med lovens revision.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Pernille Leding 


