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Overblik: 

1. Hvem bestemmer hvad, når der er pandemi
2. Regulering af corona-bekæmpelsen – retligt, administrativt, ledelsesmæssigt, 

kommunikativt
3. Hvornår træffes beslutninger og hvornår kan de udføres og af hvem - LOKAL 

tilpasning af regler, når der er pandemi –
4. Begrebet ‘salmesang’ ‘jul’ ‘påske’ ‘dåb’ ‘begravelse’ som eksempler

5. Folkekirken som offentlig institution
6. Folkekirken som kulturinstitution – i corona bekæmpelsen
7. Folkekirken som kirke i corona bekæmpelsen
8. Folkekirke i en statskirkelig ramme - Hvad er nyt – og hvad er varigt – er der en 

ændring i ‘stat-kirke’-forholdet? Ændringer i folkekirkens interne magtbalancer? 

8/25/2021lic@ruc.dk

2



1. Hvem bestemmer hvad, når der er 
pandemi?

 Epidemiloven 1915 – karantænelov 1953 - 1979 – 2009 – 2016 – 2019: fra 
embedslæge til styrelse for patientsikkerhed på en række områder

 17.3.2020: fra epidemikommissioner til sundhedsministeren; beredskab & 
politi bistå; fra Sundhedsstyrelsen til ministeren (v bekg); Sundhedsstyrelsens 
rolle ændret fra indstilling til rådgivning; om en sygdom skal listes. 

 Justeret 4 april 2020 (sundhedsstyrelsens rådgivning, klageadgang, men 
også hjemmel til opholdsforbud – samt ændre lovg v bekg. Sust indstillede 
til ministeren indholdet af listerne. 

 Solnedgangsklausul 1. marts 2021. Nugældende epidemilov 27febr2021: 

 Sundhedsstyrelsen beslutter smitsom, almenfarlig sygdom. Sust indstiller til 
ministeren, der beslutter om almenfarlig er samfundskritisk. Højst 6 mdr (1.9.)
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2. Regulering af corona-bekæmpelsen – retligt, 
administrativt, ledelsesmæssigt, kommunikativt. 
Fra lov til virkelighed
 Forholdet mellem SUNDHEDSSTYRELSENS vejledninger og andre vejledninger 

 Forholdet mellem vejledning og lov

 Den lokale implementering

 Fra påske 2020 via jul 2020 til forår 2021
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3. Hvornår træffes beslutninger og hvornår kan de 
udføres og af hvem - LOKAL tilpasning af regler, 
når der er pandemi –
 Love og bekendtgørelser. Nudging. Pressemøder. Task forces og 

sektorpartnerskaber. Vejledninger. Biskoppernes anbefalinger som ramme 
om lokale beslutninger. Tjenestebefalinger. 

 Biskoppernes breve. Provsternes mundtlige råd. En fælles 
minimumsstandard. Hensynet til arbejdsmiljøet for den enkelte. 

 Hvorfor opleves det som om Folkekirkens medarbejdere har været særligt 
hårdt ramt?

- Publikumsbetjening

- ??
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4. Begrebet ‘salmesang’ ‘jul’ ‘påske’ 
‘dåb’ ‘begravelse’ som eksempler
 Var der faktisk en anbefaling om at udskyde vielser? Dåb?

 De særligt smertefulde begravelser

 At opmåle en kirke – mellem regler og anbefalinger. ”I denne kirke må der 
maksimalt være”

 At finde andre løsninger. 

 At holde helligdag – at gå til fodboldfest -
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5. Folkekirken som offentlig institution: de 
skjulte rør får banket rusten af -

 Biskopper er kongeligt udnævnte, i rangordenen, får fuld løn på finansloven 
 Præster er tjenestemænd, delvist lønnet af finansloven og delvist af 

medlemmernes bidrag

 Religionsfrihed?

 Epidemiloven og religionsfriheden JA epidemiloven kan OGSÅ lukke kirker, hvis 
det er nødvendigt og proportionalt i et demokratisk samfund – afvejning af 
hensynet til sundhed over for andre frihedsrettigheder – ikke alene politisk 
ytringsfrihed

 Ikke stille folkekirken, som man er grundlovsmæssigt forpligtet til at understøtte, 
ringere end øvrige trossamfund
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6. Folkekirken som kulturinstitution – i corona
bekæmpelsen

 Ikke stilles bedre end andre kulturinstitutioner

 Ikke holde påske i kirken før der kan holdes påske på fodboldstadion 
(gejstligt medlem af bestyrelsen for landsforeningen af menighedsråd)

 Murren på museerne hvis finansiering er ringere end folkekirkens

 Det er SOM KIRKE folkekirken er en kulturinstitution
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7. Folkekirken som kirke i corona
bekæmpelsen

 Religionsfrihed er en frihedsrettighed på linie med demonstrationsfrihed

 Den rummer forsamlingsfrihed, forkyndelsesfrihed, organisationsfrihed, 

 Staten skal understøtte folkekirken

 Lukke kirkedørene?

 Folkekirkelige påskegudstjenester på en ladvogn –

 Den gejstlige forpligtelse vs ‘vi er sendt hjem’
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8. Folkekirke i en statskirkelig ramme -

 Forholdet mellem stat og kirke under forandring

 Pgra corona

 Men også mere generelt: pgra ændret regeringsstil. Lovgivende udøvende 
dømmende. Lovgivning som konsekvens af politiske aftaler. Politisk ledelse –
sammenlign forsvaret. Politisk ledelse – sammenlign Støjberg-sagen 
(udfordre medarbejderne). Politisk ledelse – som ENESTE demokratiske 
legitimation. Overload af politisk ledelse. 

 Hvad er nyt – og hvad er varigt – er der en ændring i ‘stat-kirke’-forholdet? 
Ændringer i folkekirkens interne magtbalancer?
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Konklusion: 
Folkekirke i statskirkelig ramme
 En generel og varig tendens: fra fagligt ledede offentlige organisationer 

med stort element af buttom-up demokrati, ledelse og frihed under ansvar 
over for lovgivningsmagten (folketing og regering i forening)

 til ‘styrelser’ og ‘styrelseschefer’ og politisk ledede organisationer og 
regeringsmagt – en generel tilbagevenden til grundlovens kapitel om 
‘kongen’

 Kobberrørene er blevet synlige internt i et folkekirkeligt ledelseshierarki –
hænger sammen med en generel ledelsesefterspørgel fra præster og 
medarbejdere

 MEN – I er fortsat frontliniepersonale med beslutnings- ret og – pligt i 
konkrete sammenhænge
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Mere? -

 Hans Raun Iversen et al (ed 2020, syddansk universitetsforlag): Individualisation, Marketisation and 
Social Capital in a Cultural Institution – the folk church as example -

 FUVs rapport: Når folkekirken skal spille efter reglerne – men uden for banen. 

 https://tidsskrift.dk/rvt/issue/view/9208 - særnummer af Religionsvidenskabeligt Tidsskrift om Covid
19 og religion (open access)

 https://kirkeret.dk/nyheder/nyhed/artikel/efteraarsmoede-og-aarsmoede-2021/ efterårsmøde i 
Selskab for Kirkeret om corona-regulering og religion, torsdag den 30. september i Kbh (med 
adgang til streaming) – se program på hjemmesiden

 Mit foredrag her bygger (bl.a.) på denne artikel i Kritisk Forum for Praktisk Teologi (emne: ledelse i 
folkekirken) om retlige rammer for ledelse: https://www.kfpt.dk/pub/v3k9i0ed/release/1 (open 
access)
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