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Høringssvar fra Indre Mission vedrørende ”Debatoplæg fra Udvalget om en 
mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken”. 
 
Indre Missions hovedbestyrelse støtter en øget selvstændiggørelse af folkekirken i lyset af den politiske 
udvikling, der er kendetegnet af mindre føling med kirken og det kirkelige liv fra folketingets side. Det 
er samtidig vigtigt, at folkekirken som trossamfund bevares på sit evangelisk-lutherske bekendelses-
grundlag, og at den hidtidige arbejdsfrihed inden for rammerne af folkekirken også bevares, således at 
folkekirken fortsat kan opfattes som et trygt hjemsted også for kirkegængere med en klassisk kristen-
domsforståelse og de mange, der arbejder i de frivillige folkekirkelige organisationer. 
 
Vi ser gerne, at ændringer i en ny styringsstruktur bevidst understøtter og videreudvikler (1) det lokale 
kirkeliv, styrker (2) det frivillige arbejde og de frivillige kirkelige organisationer samt (3) fastholder og udvider 
frihedstraditioner: 

1) Det må tydeligt fremgå, at en sammenhængende styringsstruktur ser sognet som den bærende enhed 
mod folkekirkens formål (i tråd med fx Menighedsrådsloven § 1 og Betænkning 1477 fra 2006). Nok 
nævnes sognet i pejlemærke 5, men det står ikke klart, hvordan man vil sikre, at ændrede økonomiske 
og strukturelle forhold ikke vil fratage sognet status som selvstændig forvaltningsmæssig størrelse 
med betydning for lokalt meningsfyldt kirkeligt engagement. 
I oplægget konstateres (s.12), at folkekirken – i en landsdækkende helhed med netop mange små 
enheder – er karakteriseret ved et nærhedsprincip, som også fremmer rummelighed, frihed og der-
igennem mangfoldighed. Det ønsker vi bevaret og finder det derfor afgørende, at en ny struktur ikke 
skaber kirke ’fra oven’, men ’fra neden’, hvor medindflydelse er nøgleord ved at ansvarliggøre læg-
folket. Ved at søge at fremme en decentralisering, mener vi, at man bedst kan imødegå en uønsket 
strukturel centralisering ved etablering af et kirkeråd, som kan rumme kimen til magtpositioner og en 
kirkelig ensretning på flertallets præmisser. Vi håber, at der vil råde et ledelsessyn i fremtidens 
folkekirke, hvor den ikke ledes ud fra et syn med fokus på regler, kontrol og fastholdelse af magt, 
men af at skabe vide rammer for selvbestemmelse på alle niveauer af arbejdet. 

2) De frivillige kirkelige organisationer bør have tilbørlig fokus, for de rummer meget folkekirkeligt liv 
og virker ikke mindst som katalysatorer for fællesskab og engagement. De har meget at byde ind med 
af ressourcer, erfaring og er generelt med til fremme folkekirkens berettigelse og udbredelse, særligt 
når det gælder mission, diakoni, undervisning og oplæring. Folkekirken har brug for de frie folkekir-
kelige organisationer (og omvendt)! 
Når det gælder det mere frie kirkeliv bør også valgmenigheder tydeligere inddrages som medspillere 
i en ny sammenhængende struktur, end vi finder, at det er tilfældet i oplægget. 

3) Det er vigtigt, at den nuværende frihed til lokal organisering fastholdes og ligeledes de gældende fri-
hedsordninger med mulighed for mindretalshensyn. Det er en styrke ved folkekirken, som gerne må 
vinde indpas ikke kun på sogneniveau, så en fremtidig mere ”fri folkekirke” fortsat undgår ensret-
ning og topstyring. Friheden kunne udvides til fremover at gælde eksempelvis følgende punkter, som 
anbefales at medtages som vedhæng til udvalgets konklusioner: 

a. et mindretal af en vis størrelse bør have ret til egen præst med en vis procentvis ansættelse 
(evt. selvfinansiere en ekstra sognepræst); 

b. præster skal (fortsat) have frihed til at afholde alle de forkyndende, undervisende og evange-
liserende aktiviteter og gudstjenester, de vil, både i kirkerum, sognegårde og menighedshuse; 

c. lægfolk og de frivillige kirkelige organisationer skal sikres ret til at få sognegårde, menigheds-
huse og kirker stillet til rådighed til de forkyndende aktiviteter, som de ønsker. 

 
Folkekirkens opgave og identitet - og seks pejlemærker 
Med udgangspunkt i ovenstående tilslutter vi os i al væsentlighed oplæggets beskrivelse af folkekirkens 
identitet og opgave (s.6-8). Dog vil vi ønske en præcisering om, at ”enhver, der er døbt, har ret til at være 
med … og tage del i et fælles ansvar” må ske i bundethed til den evangelisk-lutherske bekendelse.  
Dermed understreges folkekirkens rummelighed inden for denne ramme, frem for et primært fokus på 
rettigheder som kirkeskatteyder. 
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Vi noterer med tilfredshed pejlemærkernes beskrivelse af folkekirken, og at man tilsigter at fastholde 
denne forståelse for folkekirkens rammer og liv. Vi bemærker dog, at kirken ikke nødvendigvis er fol-
kets (s.11), men Guds – til at virke i folket. Som det er statens opgave (jf. Grundloven) at understøtte 
folkekirken som evangelisk-luthersk, må det være kirkeordningens opgave at understøtte de enkelte 
menigheder (og én samlet folkekirke) til at være Guds kirke for folket. 
 

Økonomi og fælles anliggender 
Vi kan støtte en udvidelse af den demokratiske tradition, så folkekirken får større indflydelse på økono-
mi og de fælles anliggender med oprettelse af et nyt organ – et nationalt folkekirkeråd – i den retning, 
som det er beskrevet i model 2. Vi tilslutter os mest model 2b, hvor organ og minister forpligtes på enig-
hed og samarbejde. Denne model vil også give folkekirken en tydelig reel medbestemmelse og med 
ansvar for kirkens økonomi mv. og indflydelse på prioriteringer for folkekirkens liv. Derfor er det afgø-
rende, at kompetencer og procedurer er gennemskuelige, så processer er kendetegnet af åbenhed. 
 

Indre anliggender 
Vi støtter ikke oprettelse af ét organ, hvor de indre anliggender og økonomi er samlet. Det kan vise sig 
problematisk i forhold til dels en uheldig magtkoncentration, dels en udvikling af et politiserende organ, 
der udtaler sig på folkekirkens vegne, og som kan vanskeliggøre at bevare en ”tålsom” folkekirke. 
 
Frem for at etablere et fast, stående organ for indre anliggender, hvor der sjældent er behov for ændringer, kan det 
påhvile organet for økonomi og fælles anliggender at tage initiativ til at igangsætte nødvendige processer i indre 
anliggender, hvor procedurer nøje er beskrevet. Dog mener vi, at de to medlemmer med særlig sagkundskab 
indenfor jura og økonomi udpeget af ministeren (jf. s.39) ikke skal have kompetencer i forhold om indre 
anliggender. 
Dette skal ske ved at indkalde biskopperne, når dette behov opstår. På den måde kan de udgøre et organ for 
folkekirkens indre anliggender med ansvar for at nedsætte relevante arbejdsgrupper med – som praksis hidtil – 
inddragelse bredt folkekirkeligt med hensyn til teologiske mindretal (i større grad end nu), faglige 
personer m.v. samt lade relevante parter have høringsret. 
Vi ønsker en nærmere præcisering af bispekollegiets rolle i denne sammenhæng såvel for klarhed i pro-
cedurer som for at understrege vigtigheden af teologisk sagkundskab, bl.a. ved at forpligte biskopperne 
på deres kompetencer og tilsynspligt. 
 

Sammensætning og valg 
Det er afgørende for fremtidens folkekirke, at en kommende styringsstruktur motiverer mennesker til at 
tage ansvar for kirkens liv. Derfor er det vigtigt, at man udarbejder en struktur og et valgsystem, som 
styrker ansvarlighedsfølelsen hos alle grupperinger i folkekirken, herunder også de kirkelige mindretal.  
 
Ved sammensætning af et organ (fx model 2b) vil det give en skæv fordeling, hvis læge medlemmer skal vælges i 
hvert stift. Derfor foreslår vi, at de læge medlemmer vælges med et tilbørligt hensyn til geografi og mindretal ved at 
anvende en model med landsdækkende valglister som ved folketingsvalg eller valg til Præsteforeningens bestyrelse. 
For os er valgproceduren vigtig, så der vises et reelt hensyn til den teologiske og kirkelige bredde i folkekirken. 
 
Vi mener, at organisations-repræsentanterne bør have fuldt medlemskab og ikke blot observatørstatus, 
hvilket vil styrke engagement og ansvarlighed. 
Vi ser som en selvfølge, at dette organ indkalder forskellige parter og faglig kompetence, når det er 
relevant, herunder også de frie folkekirkelige organisationer. 

 
Med venlig hilsen 

på vegne af Indre Mission i Danmark 
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