
Godkendelse af forsøg under 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af 
menighedsrådets arbejde – fra roller til ansvar og opgaver, model a. 
”Bestyrelsesmodellen med professionel forvaltning” i Ærø Menighedsråd 

I har d. 18. september 2017 indsendt forsøgsskabelon og bilag om deltagelse i 
forsøg under 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets 
arbejde – fra roller til ansvar og opgaver, model a. ”Bestyrelsesmodellen med 
professionel forvaltning” og 8. Forsøgsramme vedr. fælles kontaktperson for 
flere menighedsråds personale. 

Det fremgår af det fremsendte, at I har truffet beslutning om deltagelse i 
forsøget. 

Det fremgår af den fremsendte ansøgning, at I søger om følgende:

 Sekretærfunktionen overgår til kirkekontoret eller en anden person 
uden for menighedsrådet, hvorfor der ikke vælges sekretær blandt 
menighedsrådets medlemmer.

 Kontaktpersonen vælges blandt menighedsrådets medlemmer for en 2-
årig periode. Der udarbejdes en ny opgavefordeling mellem 
kontaktpersonen og kirkekontoret. Derfor udarbejdes der en ny 
standardvedtægt, hvor det klart fremgår, hvem der varetager hvilke 
ansvarsområder

1. Kirkekontoret overtager alle administrative opgaver og 
ansvaret for vagtplaner.

2. Kontaktpersonen fortsætter med at have overordnet 
ledelsesansvar. Medarbejdere referer fortsat til 
kontaktpersonen. MUS-samtaler, APV, medarbejdermøder og 
information til menighedsrådet om personaleforhold er 
kontaktpersonens ansvarsområde.

 Valg til menighedsråd afholdes som forskudte valg hvert andet år, og 
menighedsrådsmedlemmer vælges for en 4-årig periode. Efter første 
valg vil 7 medlemmer være på valg efter 2 år, mens 8 er på valg efter 4 
år. 

 Konstituering for hele menighedsrådet gælder for en 2-årig periode. 

Kirkeministeriet skal hertil bemærke, at jeres model hører under 
forsøgsramme 7 a – ”Bestyrelsesmodellen med professionel forvaltning”. Jeres 
forsøg indebærer, at alle rollerne med undtagelse af sekretærrollen bevares i 
menighedsrådet. Sekretærrollen og en del af kontaktpersonens funktioner 
overdrages til kirkekontoret. Ansvaret og den endelige beslutningskompetence 
i forhold til alle opgaver ligger fortsat hos menighedsrådet, der fungerer som 
en bestyrelse. 
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Da Ærø Menighedsråd er et samlet menighedsråd, er forsøgsramme 8 ikke i 
spil, da denne forsøgsramme handler om samarbejde mellem menighedsråd 
om en kontaktperson.

Ministeriet har i forbindelse med behandlingen af ansøgningen om deltagelse i 
forsøgsramme 7 a, behandles ansøgningen om dispensation fra valgreglerne. 
Ministeriet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation fra valgreglerne, 
idet forsøgsloven ikke indeholder hjemmel til at fravige lov om valg til 
menighedsråd. Ministeriet skal endvidere bemærke, at ministeriet snarest vil 
sende et lovforslag i høring i forlængelse af betænkning om menighedsrådsvalg 
og fremtidig valgform. 

På baggrund af ovennævnte oplysninger skal Kirkeministeriet hermed 
godkende jeres deltagelse i forsøget.

Ministeriet kan tilslutte sig, at ovennævnte konstituering gælder for en 2 årig 
periode, idet det fremgår af lov om forsøg i folkekirken, at forsøg iværksættes 
for en periode på 2 år med mulighed for forlængelse på yderligere 2 år.  

Det fremgår endvidere, at I ønsker, (midler til) facilitering frem til ministeriets 
godkendelse. Det fremgår ikke, hvorvidt I ansøger om tilskud til denne 
facilitering. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at I skal ansøge herom via 
følgende link https://forsogifolkekirken.dk/spoergsmaal-og-svar/ indenfor 7 
dage fra dags dato.

Forsøget iværksættes søndag d. 3. december 2017 og løber til d. 30. november 
2019. Ønsker forsøgsdeltagerne at forlænge forsøget, kan der ansøges herom 
senest d. 1. september 2019.

På samme måde som ved menighedsrådslovens almindelige bestemmelser skal 
der udarbejdes en vedtægt/aftale/notat, der beskriver kompetencefordelingen 
mellem menighedsråd, roller og udvalg. 

Kirkeministeriet skal bemærke, at det er en betingelse for deltagelse i forsøg, at 
forsøgsdeltagerne deltager aktivt i en evaluering af forsøget. Folkekirkens 
Uddannelses- og Videnscenter vil kontakte jer med henblik herpå. 
Evalueringsrapporten vil blive gjort offentlig tilgængelig. Der kan ikke 
garanteres anonymitet i afrapporteringen.

Med venlig hilsen

Natasja Erica Agerskov Perotti

Fuldmægtig

Kopi til:

Langeland-Ærø Provstiudvalg

Fyens Stift
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Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter


