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Landsforeningens perspektiv:

• Fleksibilitet
• Enkle regler og procedurer
• Få barrierer for samarbejde
• God demokratisk forankring og gennemskuelighed



Status for udbud af forsøg

• Lov om forsøg i folkekirken blev vedtaget i 
• Otte forsøgsrammer er udbudt
• Nogle forsøg er udbudt enslydende i 2017 og 2018
• Forventning om nye forsøgsrammer, men tidshorisonten 

er ukendt
• Enkelte ansøgningsfrister er usikre



Loven er en forsøgsordning

 Forsøgsperioden er 2 år fra iværksættelsestidspunktet.

 Menighedsrådene kan ansøge kirkeministeren om 

forlængelse af forsøget med op til 2 år.

 Det enkelte menighedsråd beslutter at indgå i forsøg.

 Et eller flere menighedsråd kan ikke tvinge andre 

menighedsråd til at deltage i forsøg.
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Finansiering af udgifter
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 Udgifter i forbindelse med forsøg afholdes af de 

deltagende menighedsråd.

 Udgifter i forbindelse med forsøg, hvor opgaver, 

kompetencer og finansiering placeres hos 

provstiudvalget, afholdes af provstiudvalgskassen. 

Ved disse forsøg nedsættes ligningen for de 

menighedsråd, der deltager, tilsvarende som led i 

den almindelige budgetproces.
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 1-3: Finansiering af fælles initiativer. Administration af 
samarbejder

 4-6: Placering af administration og bygningsvedligeholdelse
 7-8: Tilrettelæggelsen af arbejdet i menighedsrådet

 Forsøgsrammerne er beskrevet på forsøgifolkekirken.dk

De otte aktuelle forsøgsrammer
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1. Opret fælles puljer i provstiudvalgskassen

 Mål: At give menighedsråd og provstiudvalg mulighed for at 
oprette en eller flere puljer til bestemte formål. Puljen kan 
gøre det muligt at reagere hurtigt på gode forslag og nye 
behov. 

 Målgruppe: Menighedsråd og provstiudvalg
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1. Opret fælles puljer i provstiudvalgskassen

 Metode: Budgetsamrådet afsætter midler til en pulje, hvorfra 
menighedsrådene kan søge provstiudvalget om midler til det 
aftalte formål. Puljen skal være på min. 50.000 kr. årligt og skal 
være til veldefinerede projekter, fx energirenovering, 
kirkekalkning eller fejring af reformationsjubilæet. 

 Ansøgningsfrist: 15. februar 2018 for puljer i 2019.

 I syv provstier er der forsøg med puljer i 2018-19.
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2. og 3. Giv samarbejdet selvstændig økonomi

 Mål: At lette menighedsrådenes administration når man 
samarbejder. 
At undgå at alle menighedsråd i et samarbejde detaljeret skal 
indarbejde samarbejdets økonomi i menighedsrådets 
budgetter og regnskaber

 Målgruppe: Større samarbejder mellem menighedsråd  - både 
eksisterende og nye samarbejder. Omsætning på mindst 1 mio. 
kr. årligt og mindst 2 årsværk. Egen bestyrelse.

 Metode: Samarbejdet oprettes som en 
selvstændig juridisk enhed med egen 
økonomi. 
To forskellige modeller i forsøg 2 
og forsøg 3.
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2. Giv samarbejdet selvstændig økonomi

Bevillingsmodel
 Samarbejdet modtager en driftsbevilling fra de deltagende 

menighedsråd og har ansvaret for budgettet og for at aflægge 
regnskab. 

 Menighedsrådene beholder kontrollen med samarbejdets 
økonomi.

 Ansøgningsfrist: 15. februar 2018

 9 samarbejder deltager i forsøget i 2018-19,
primært bykirkegårde
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3. Giv samarbejdet selvstændig økonomi

Budgetsamrådsmodel
 Samarbejdet modtager ligning direkte fra provstiudvalget. 

Bevillingen besluttes på budgetsamrådet i provstiet (ved 
simpelt flertal).

 Ansøgningsfrist: 15. februar 2018

 7 samarbejder deltager i forsøget i 2018-19,
primært bykirkegårde
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Budgetsamrådsmodel

13

MR

MR

MR

MR

MR

Sam-

arbejde



4 og 5. Flyt opgaver eller både opgaver og ansvar 
vedr. bygninger
 Mål: At frigøre kræfter i menighedsrådet til andre opgaver.

Måske mulighed for stordriftsfordele, hvorfor det også 
økonomisk kan give sund fornuft. 

 Målgruppe: Menighedsråd, der gerne vil lette arbejdet ved at 
overdrage opgaverne og eventuelt også ansvaret for 
bygningerne til andre.

 Metode: Placering af dele af eller hele 
bygningsvedligeholdelsen hos andre end
menighedsrådet.
To forskellige modeller i forsøg 4 og 
forsøg 5.

14



4. Flyt opgaver vedr. bygninger ved udlicitering

 Et menighedsråd eller flere menighedsråd sammen udliciterer 
hele eller dele af administrationen og udførelsen af bygnings-
vedligeholdelsen til en ekstern privat leverandør.

 Menighedsrådene beholder ansvaret for opgaverne og 
beholder den økonomiske administration.

 Ansøgningsfrist: 15. februar 2018. Fristen forventes udsat.
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5. Flyt opgaver og ansvar vedr. bygninger til provstiet

 Et menighedsråd eller flere menighedsråd sammen overdrager 
hele eller dele af bygningsadministrationen og -
vedligeholdelsen til provstiudvalget. Både opgaver, ansvar og 
den økonomiske administration.

 Udgangspunktet er enighed, men hvis mindst 30 % af 
provstiets menighedsråd ønsker at deltage, er provstiet 
forpligtet til at deltage. 

 Ligningen til kirkekassen reduceres svarende til de aftalte 
opgaver.

 Ansøgningsfrist: 15. februar 2018. Fristen
forventes udsat.

16



6. Flyt opgaver, ansvar for og finansiering af 
administrationen

 Mål: At frigøre kræfter i menighedsrådet til andre opgaver.
Måske mulighed for stordriftsfordele, hvorfor det også 
økonomisk kan give sund fornuft. 

 Målgruppe: Menighedsråd, der gerne vil skaffe mere tid til de 
kirkelige opgaver ved at flytte administrative opgaver og 
ansvaret herfor væk fra menighedsrådet.
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6. Flyt opgaver, ansvar for og finansiering af 
administrationen

 Metode: Et menighedsråd eller flere menighedsråd sammen 
placerer udførelsen af og ansvaret for aftalte administrative 
opgaver hos provstiudvalget fx på bygnings-, personale- eller 
økonomiområdet.

Udgangspunktet er enighed, men hvis mindst 30 % af 
provstiets menighedsråd ønsker at deltage, er provstiet 
forpligtet til at deltage. 

Ligningen til kirkekassen reduceres svarende til de aftalte 
opgaver.

 Ansøgningsfrist: 15. februar 2018. Fristen
forventes udsat.
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7. Ny organisering af menighedsrådet

 Mål: At måden at arbejde på i rådet kommer til at svare til den 
praktiske virkelighed i sognet - i stedet for at alle råd skal 
organisere sig på samme måde med formand, kontaktperson, 
kirkeværge osv.

 Målgruppe: Menighedsråd, der mener, at den krævede 
organisering  af rådsarbejdet ikke passer til opgaverne i dag.

 Metode: Menighedsrådet vælger mellem tre nye måder at 
fordele opgaverne på – både mellem råd og ansatte og mellem 
rådets medlemmer indbyrdes. 
Tre forskellige modeller i forsøg 7.

 Ansøgningsfrist: 15. august 2018
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7. Ny organisering af menighedsrådet

Model: Bestyrelse og professionel forvaltning
 Menighedsrådet har en forvaltning, der udfører rådets 

beslutninger. Her bibeholdes en formand og en næstformand, 
mens det er frivilligt, hvordan de øvrige opgaver placeres 
mellem de valgte medlemmer og menighedsrådets ansatte. 

 Menighedsrådet træffer politiske beslutninger, som 
gennemføres af medarbejderne.

 Især for menighedsråd med ansat personale til daglig ledelse 
og administration. 

 Tre menighedsråd deltager i forsøget i 2018-19
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7. Ny organisering af menighedsrådet

Model: Bestyrelse og arbejdende udvalg
 Menighedsrådet giver forskellige udvalg ansvaret for at udføre 

forskellige opgaver, så det ikke er et enkelt medlem, der har 
ansvaret for fx bygninger eller personale.

 Menighedsrådet afgør hvor meget kompetence det vil delegere 
til et udvalg, herunder budgetramme.

 Især for menighedsråd, som vil forenkle arbejdet ved at 
delegere mere kompetence til udvalg.

 Fem menighedsråd deltager i forsøget i 2018-19
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7. Ny organisering af menighedsrådet

Model: Formand og næstformand
 Menighedsrådet har uændret ansvar, men de konkrete opgaver 

udføres af formand/næstformand frem for af valgte personer 
på enkeltposter som kirkeværge, kontaktperson o.a.

 De øvrige rådsmedlemmer kan i stedet sætte fokus på f.eks. 
det kirkelige arbejde.

 Er især relevant for mindre sogne, hvor menighedsrådets 
samlede administrative opgaver har et lille omfang.

 Et menighedsråd deltager i forsøget i 2018-19
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8. Gå sammen om en kontaktperson

 Mål: At give mulig for samarbejde mellem menighedsråd om 
kontaktpersonfunktionen, så ikke alle råd skal have egen 
kontaktperson.

 Målgruppe: Menighedsråd, der gerne vil placere 
kontaktpersonens opgaver uden for menighedsrådet, og som 
vil samarbejde om personaleledelse med andre. 
Menighedsråd, som har en kontaktperson, som det kan og vil 
dele med andre.

 Metode: En gruppe menighedsråd går sammen om en fælles 
kontaktperson, der varetager ledelsesopgaverne på vegne af 
alle menighedsrådene.

 Ansøgningsfrist: 15. august 2018
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Hjælp til forsøgene (facilitering)

Før ansøgning:
 Mulighed for økonomisk støtte til rådgivning, administrativ 

bistand og hjælp til ansøgning
 For de aktuelle forsøg vælger forsøgsdeltagerne selv, hvem 

man ønsker skal udføre faciliteringen. Det kan f.eks. være 
stiftet, Landsforeningen eller en privat konsulent

 Skema til ansøgning om økonomisk støtte til facilitering findes 
på hjemmesiden.

Under forsøget:
 Særlig rådgivning og eventuel administrativ bistand finansieres 

af forsøgsdeltagerne
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Kort om ansøgningsproceduren

 Skriftlig ansøgning sendes til Kirkeministeriet
 Et ansøgningsskema (forsøgsskabelon) skal anvendes. Hentes 

på hjemmesiden.
 Hvis der er flere parter, indsendes en samlet ansøgning
 Beslutning om at søge skal godkendes på et møde i hvert 

menighedsråd

 Ansøgningsfrist er forskellig for forsøgene
 Find skema og flere oplysninger på hjemmesiden under hvert 

forsøg.
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