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3.1. Samvirket mellem menighedsråd og præst, præstens 
forkyndelsesfrihed 

Menighedsrådets væsentligste opgave, uanset sognets størrelse, er 
ikke at administrere, men at sikre gode vilkår for evangeliets 
forkyndelse. Ansvaret for denne opgave fremgår for præsternes 
vedkommende af præste- og ordinationsløftet og for de valgte 
medlemmer af det afgivne menighedsrådsløfte. 

Alle menighedsrådsmedlemmer har således ansvar for den lokale 
menigheds kirkelige funktioner, men udøver dette på forskellig vis 
og ud fra forskellige forudsætninger. 

Forskellen i menighedsrådet mellem læg og gejstlig er således ikke 
en forskel mellem kirkens ydre rammer (mursten og personale) og 
kirkens indhold (forkyndelsen), men handler om forskellige 
funktioner inden for såvel rammer som indhold. De konkrete 
målsætninger, som menighedsrådet måtte fastlægge for det kirkelige 
liv i sognet, udmøntes af rådet i den prioritering af opgaverne og 
de dertil hørende økonomiske og personalemæssige rammer, som 
kommer til udtryk i den årlige budgetlægning. Som et eksempel kan 
nævnes prioritering mellem indsatsen inden for henholdsvis voksen- 
og børneundervisning €" en prioritering, der må foretages ud fra 
en vurdering af sognets behov og de ressourcer €" såvel økonomiske 
som personalemæssige €" der er til rådighed. 

En frugtbar målsætnings- og prioriteringsproces forudsætter 
et samvirke mellem de af menigheden valgte repræsentanter og 
den/de af menigheden kaldede præst/præster, som hver har deres 
baggrund for at kunne bidrage hertil. I praksis vil en sådan 
proces ofte inddrage alle kirkens medarbejdere i drøftelserne og 
drage nytte af medarbejdernes forskellige erfaringer. Men ansvaret 
hviler på menighedsrådet €" de valgte repræsentanter og 
præsten/præsterne. 

Præstens medlemskab af menighedsrådet medvirker til at forpligte 
præsten på menighedsrådets drøftelser og beslutninger. Præsten er 
således forpligtet til også at deltage i rådets arbejde med 
økonomi og bygninger. Tilsvarende er de valgte medlemmer af 



menighedsrådet forpligtede på at medvirke til at gøre de konkrete 
målsætninger for det lokale kirkelige liv til virkelighed. 

Menighedsrådslovens § 1 er derfor også tæt forbundet med samme 
lovs § 37, som fastsætter, at præsten i sin embedsvirksomhed, 
herunder den private sjælesorg, er uafhængig af menighedsrådet. 

Der er i realiteten tale om et samvirke og ikke om en fuldstændig 
uafhængighed. Det gælder allerede direkte, for så vidt angår 
blandt andet valg af liturgi og ritualer, og indirekte i alle 
forhold, hvor præstens virke forudsætter, at der stilles 
økonomiske eller personalemæssige ressourcer til rådighed. For 
eksempel har præsten ansvaret for tilrettelæggelsen af 
konfirmationsforberedelsen, men de økonomiske rammer for denne 
undervisning fastsættes af menighedsrådet i det årlige budget. 

Præstens uafhængighed af menighedsrådet er derimod afgørende, for 
så vidt angår udøvelsen af præstens pastorale forpligtelse, 
herunder forkyndelse, sjælesorg og undervisning. Dette er allerede 
det juridiske indhold af § 37. Bestemmelsens ordlyd kan imidlertid 
lægge op til en forståelse i retning af præstens fuldstændige 
uafhængighed af menighedsrådet. 

Med lovforslagets § 1, nr. 1 og 2, og nr. 12 foreslås det derfor, 
at såvel § 1 som § 37 i lov om menighedsråd præciseres, så det 
tydeliggøres, at menighedsrådet og præsten er gensidigt forpligtet 
til at samvirke om målsætningerne for det kirkelige liv i sognet, 
at menighedsrådets overordnede ansvar er at sikre gode vilkår for 
evangeliets forkyndelse, og at dette ansvar både vedrører rammer 
(administrative anliggender) og indhold (kirkelige anliggender) 
samtidig med, at det fastholdes, at præsten i udøvelsen af sin 
pastorale forpligtelse er uafhængig af menighedsrådet. 

Sammenholdes menighedsrådslovens § 1 og § 37 samt forslaget om 
præsten som daglig leder, jf. de almindelige bemærkninger afsnit 
3.2, er det således hensigten med præciseringerne, at der sikres 
klarhed om: 

· At det er i et samvirke mellem præst(er) og valgte medlemmer, at 
målsætningerne for det kirkelige arbejde i sognet drøftes og 
fastlægges. Dette er således det samlede menighedsråds ansvar. 
Præsten har dog et særligt ansvar for at tilse, at det kirkelige 
arbejde i sognet grunder sig på den evangelisk-lutherske 
bekendelses udtryk for den kristne tro (jf. også høringssvaret fra 
Den danske Præsteforening). 



· At de opgaver, som de fastlagte målsætninger kaster af sig, 
fordeles på menighedsrådets medlemmer og kirkens ansatte, og at 
præsten i lighed med menighedsrådets øvrige medlemmer er 
forpligtet på virkeliggørelsen af de besluttede målsætninger og 
derfor må tage højde derfor i sin planlægning og prioritering af 
de opgaver, der falder ind under den pastorale forpligtelse. 
Menighedsrådet har ikke mulighed for at pålægge præsten at udføre 
en given opgave, men kan rette henvendelse til det gejstlige 
tilsyn herom. 

· At når opgaverne er fordelt, er præsten uafhængig af 
menighedsrådet i selve udførelsen af de opgaver, der henhører 
under præstens pastorale forpligtelse. Er præsten af 
menighedsrådet valgt som daglig leder, er præsten dog ikke 
i denne funktion uafhængig af menighedsrådet, eftersom 
menighedsrådet er arbejdsgiver for kirkefunktionærerne. 

De foreslåede præciseringer af § 1, stk. 1, og § 37 vil ikke ændre 
på de nuværende bestemmelsers juridiske indhold, men en 
præcisering er ønskelig, da den nuværende ordlyd af bestemmelserne 
indbyder til at blive misforstået. Dette understøttes også af 
høringssvarene, og forslaget er i overensstemmelse med forslaget 
fra strukturarbejdsgruppen. For så vidt angår § 1, stk. 2, er der 
tale om en formålsbeskrivelse for menighedsrådets arbejde, som 
ikke har et yderligere selvstændigt retligt indhold. 

 


