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Ministeriet for Ligestilling og Kirke 
 
(sendt pr. e-post) 
 
 
 
 
 
 
I brev af 2. maj 2013 fremsendte ministeriet udvalgsrapporten vedrørende en mere sammenhæn-
gende og moderne styringsstruktur for folkekirken. 
 
Stiftsrådet for Fyens Stift skal i den anledning bemærke følgende:  
 
En overvejende del af stiftsrådet finder ikke at kunne støtte nogle af de opstillede modeller i de fo-
religgende former 
 
I vurderingen af de enkelte modeller og muligheder skelner stiftsrådet skarpt mellem placering af 
ansvaret for den fælles økonomi (fællesfonden og landskirkeskat), hvor en overvejende del af 
stiftsrådet finder det helt nødvendigt at finde en ny model for den fælles økonomi  - og for de indre 
anliggender. 
 
 
Økonomi 

 
I stiftsrådet for Fyens stift er der overvejende enighed om, at den nugældende administrationsord-
ning for Fællesfonden er karakteriseret ved et betydeligt demokratisk underskud.  
 
Stiftsrådet respekterer fuldt ud, at en række opgaver løses bedst i fællesskab. Men man finder, at 
menighedsrådene bør have indflydelse på det fælles budget, da finansiering af fællesopgaver ved 
kirkeskattemidler påvirker menighedsrådenes økonomiske råderet.  
 
Det mener stiftsrådet ikke oplægget fra udvalget imødekommer.  
 
På den baggrund foreslås det, at der etableres en bestyrelse for den fælles økonomi. 
 
Bestyrelsen skal beskæftige sig med udskrivning af landskirkeskat og Fællesfondens bud-
get/regnskab på baggrund af en bred drøftelse af, hvad fællesfonden kan bruges til og niveauet for 
landskirkeskatten.  
 
Bestyrelsen, der består af 10 stiftsrådsrepræsentanter og tiltrædes af 2 biskopper, fungerer i sam-
spil med kirkeministeren.  
 
Det foreslås endvidere, at økonomibestyrelsen forpligtes på at høre stiftsrådene i forbindelse med 
fastsættelse af fællesfondens budget og regnskab. 
 
Derved sikres en tilbagemeldingsforpligtelse, der skønnes demokratisk væsentlig, men som er helt 
fraværende i de af udvalget opstillede modeller. 
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Nogle medlemmer foreslår at økonomibestyrelsens kompetence udvides til bl.a. også at omfatte 
drøftelser, initiativer og beslutninger om diakoni, mission og præsters efteruddannelse.  
 
Indre anliggender 
 
Der er i stiftsrådet overvejende enighed om, at spørgsmålet om regulering af de indre anliggender 
kan placeres i et hvilende udvalg, som alene træder i funktion ved behov for revision af de ’sorte 
bøger’.  
 
Stiftsrådet skal foreslå, at udvalget skal bestå af biskopperne og stiftsrådsformændene. Der tillæg-
ges ministeren og økonomibestyrelsen kompetence til at aktivere udvalget. 
 
Stiftsrådet anbefaler samtidig i forbindelse med revision af ’de sorte bøger’, at den hidtidige praksis 
fastholdes med bredest mulig høringspligt (menighedsråd, præster, biskopper, organisationer m.fl.) 
samt prøveudgaver så den brede befolkning får mulighed for at deltage i høringsfaser.   
 
Stiftsrådet noterer sig i  øvrigt  ideen fra Grundtvigsk Forum om et  folkekirkestævne. Dette kan ses 
som supplement til de drøftelser og initiativer, der i øvrigt tages og drøftes. 
 
Mindretal 
 
To medlemmer anbefaler et permanent udvalg for indre anliggender kombineret med et udvalg for 
økonomi. Et af disse medlemmer foreslår også en model med eet udvalg for fælles anliggender 
(indre anliggender og øvrige anliggender) bestående af 10 biskopper og 10 stiftsrådsformænd. 
Økonomiforummet tilknyttes det fælles udvalg som stabsfunktion. 
 
Et medlem tilføjer, at model 3(2) er et godt bud på at etablere et kirkeråd med en begrænset rolle, 
som kan skabe åbenhed og gennemsigtighed i beslutningsprocessen om kirkelige anliggender. 
 
Stiftsrådet anbefaler endvidere i enighed, at eventuelle nye organer indføres på forsøgsbasis i lig-
hed med etablering af stiftsråd.   
 
Afslutningsvis kan det oplyses at stiftsrådet samlet finder, at takten i strukturarbejdet er for hastig 
og anbefaler som minimum en høringsperiode på et år af udvalgets endelig rapport. 
 

Med venlig hilsen 
 
 
 

Ester Larsen 
 


