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3 vigtige pointer 

Om debatoplæg fra udvalget om en mere sammenhængende og moderne 

styringsstruktur for folkekirken 

Af Lisbet Christoffersen  

(professor, tidligere medlem af domkirkens menighedsråd, medlem af 

styringsudvalget) 

 

1. folkekirkens landsdækkende økonomi kræver ændrede beslutningsgange 

Nogle mener, udvalget aldrig skulle være nedsat; det fører til alskens ulykker; og ’if 

the aint broken, why fix it’.  

Men der ER noget i stykker, som skal fikses. Ministeren – et medlem af regeringen – 

kan udskrive landskirkeskat hos folkekirkens medlemmer, uden at nogen 

parlamentarisk forsamling har taget stilling til udgifternes størrelse og 

sammensætning eller til, hvor mange penge der er brug for. Det er en rent enevældig 

skatteform, og den må afskaffes snarest. Det bliver ikke bedre af at kalde 

landskirkeskatten for ’en medlemsafgift’. For hvor er så den årlige generalforsamling, 

hvor medlemmerne tager stilling til kontingentets størrelse? Det bliver heller ikke 

bedre af at henvise til de nedsatte rådgivende udvalg. Enhver, der har siddet i 

menighedsråd eller provstiudvalg, ved, at der er forskel på, om provsten udskriver 

kirkeskatten og fastlægger budgettet – eller han bare kommer med forslag, og 

beslutningerne bliver truffet kollektivt. Til demokratiet hører, at vi er fælles om at 

beslutte udgifter og indtægter. Også i folkekirken. Det er hele pointen i 

menighedsrådenes arbejde. Og i folketingets. Og i kommunalbestyrelsernes.  

I debatoplægget er alle faktisk enige om, at noget skal gøres. Men nogle forsøger at 

lappe ved at gøre de rådgivende udvalg obligatoriske – uden at ændre kompetencen. 

Andre mener, at så kan man lade folketinget beslutte landskirkeskatten sammen med 

statens tilskud til folkekirken. Det ville svare til at man lod Københavns 

Borgerrepræsentation beslutte økonomien for folkekirken i København, kirkeskatten, 

fordelingen af kirker, antallet af ansatte, den samlede virksomhed. I en situation hvor 

noget under 80% af befolkningen betaler kirkeskat, vil det være en urimelig 

statsliggørelse.  



Den eneste farbare vej er for mig at se at bygge videre på menighedsrådsloven, og 

oprette et landsmenighedsråd. Og det vil jeg – i næste runde – insistere på at kalde 

det. Fordi opgaven netop alene skal være at varetage de anliggender på landsplan i en 

samlet folkekirke, som menighedsrådet varetager i den lokale sognekirke. Der skal 

fortsat sikres en magtdeling i folkekirken. Et folkekirkeråd skal ikke overtage de 

opgaver, der ligger godt i sogne og stifter, minister og folketing, biskopper og det 

mellemkirkelige råd såvel som de landsdækkende kirkelige organisationer skal fortsat 

have deres opgaver. Men et landsmenighedsråd skal varetage de opgaver, der i dag 

varetages enevældigt af ministeren.  

2. fortsat balance mellem gejstlighed og lægfolk 

Spørgsmålet om ’indre anliggender’ er langt sværere. Vi har i udvalget opdelt dette 

område i to forskellige begreber.  

På den ene side ’bøgerne på alterbordet’ – ritualer, alterbog, salmebog, 

bibeloversættelse og præsternes dertil hørende virksomhed: gudstjeneste, 

forkyndelse, kirkelige handlinger, sjælesorg, undervisningens indhold.  

På den anden side hele folkekirkens faktiske virksomhed på alle niveauer, hvor 

mange efterspørger øget ’ledelse’ og hvor teologi, jura og økonomi hænger tæt 

sammen: hvordan skal de folkekirkelige efteruddannelser indrettes; hvor stort et 

tilskud til DSUK; skal der afsættes midler til udvikling og skal der fokuseres på noget 

bestemt.  

Det er ’hakkelse fra døgnets rejsestald’ – i år vil ministeren fokusere 

udviklingsmidler på påsken; fint, næste år er det pinsen; vi ved alle, at påske og pinse 

ikke er alt, hvad folkekirken handler om, men blot er et aktuelt fokusområde inden 

for det samlede brede fundament. De beslutninger kan på landsplan glimrende træffes 

af et landsmenighedsråd, så længe der alene er tale om fokusering af de 

landsdækkende opgaver.  

Men fundamentet, hovedstolen, ’bøgerne på alterbordet ’ – dér har jeg svært ved at 

se, at løbende beslutninger i et politisk sammensat landsmenighedsråd med, javist, 

gejstlig repræsentation og javist, høringsret for biskopperne, er den rigtige vej frem.  

Hvad i alverden vælger vi biskopper til, og indsætter dem med pomp og pragt og 

dronningelig tilstedeværelse, hvis de blot skal sende høringssvar, når det måtte passe 

et landskirkeråd at spørge dem – uden sikkerhed for, at der bliver lyttet?  



Lad os i stedet bruge samme model som i menighedsrådet: de folkevalgte og de 

gejstlige skal være enige, hvis kernen i folkekirkens teologi skal ændres. Lad 

biskopperne stille sig i spidsen for faglige udviklinger med bred inddragelse af den 

almene offentlighed i samspil med et landsmenighedsråd – men lad ingen ændrede 

ritualer blive båret af ministeren til Dronningen uden at både biskopper og 

landsmenighedsråd har nikket til det.  

3. en folkekirke – ikke en virksomhed eller en statslig styrelse; men heller ikke en 

fri kirkelig organisation 

For dette er en folkekirke. Ikke en frikirke, ikke en folkekirkelig organisation, og ikke 

en statslig styrelse. Folkekirken skal fastholde en faglighed omkring præster og 

biskopper som dem, der driver butikken fremad og sikrer, at hele folket er dækket ind 

– det repræsentative demokrati skal sikre, at døgnets og tidens aktuelle prioriteringer 

gøres gældende.  


