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Vedr.: Sakskøbing menighedsråds høringssvar vedrørende betænkning 1544 om 

folkekirkens styre. 

 

Sakskøbing menighedsråd takker for modtagelsen af Kirkeministeriets 

betænkning 1544 og for muligheden for at kommentere betænkningen. Vi finder 

dog høringsfristen er for kort til en sådan høring. 

Rådet lægger stor vægt på, at betænkningen tager sit afsæt i beskrivelsen af 

folkekirken som evangelisk-luthersk kirke suppleret med 7 centrale pejlemærker. 

I forhold til debatoplægget har man tilføjet det ny pejlemærke om folkekirken og 

folket, og denne tilføjelse ser vi meget positivt på. 

 

Fælles økonomi. 

Sakskøbing menighedsråd kan anbefale oprettelsen af et demokratisk baseret 

organ, som tillægges kompetence vedrørende folkekirkens fælles økonomi. 

 Vi har konstateret, at omlægning af statens tilskud til folkekirken til et 

bloktilskud ikke var genstand for megen debat på de landsdækkende møder, der 

fulgte i kølvandet på debatoplægget fra udvalget i sommerhalvåret 2013, ligesom 

problemstillingen ikke var fremhævet som et særligt problemfelt i 

debatoplægget. Sakskøbing menighedsråd finder ikke, at dette forslag til ændring 

i tilstrækkelig grad har været genstand for en bred folkekirkelig høring, som kan 

danne baggrund for ændringen. Derfor bør en så radikal ændring af statens 

tilskud til folkekirken i det mindste gøres til genstand for en særskilt høring, før 

der træffes politiske beslutninger om et eventuelt bloktilskud. 

 

Kirkelige organisationer. 

Sakskøbing menighedsråd mener ikke, at kirkelige organisationer skal have en 

særlig adgang til indflydelse i folkekirken. Mennesker fra disse organisationer 

kan som andre søge indflydelse ad samme veje, som andre medlemmer af 

folkekirken. Der bør ved nedsættelsen af et råd/udvalg sikres imod politisering, 

hvor rådet kan udtale sig i forskellige retninger. Rådets kompetencer bør derfor 

være klart defineret alene i økonomiske henseender, også dets begrænsninger 

som et folkekirkeligt organ, der udtaler sig om andet end det, som rådet er sat til 

nemlig økonomi. 
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Indre anliggender. 

Sakskøbing menighedsråd vil gerne fastholde, at indre anliggender reguleres ved 

kongelig anordning eller kongelig resolution. Folkekirkens indre anliggender er 

af så væsentlig betydning for folkekirken, at der ved eventuelle ændringer på 

dette område må sikres en balancering af myndighedsudøvelse, respekten for 

folkekirkens rummelighed og frihedstradition og respekten for folkekirkens 

bekendelsesgrundlag. Sakskøbing menighedsråd finder det væsentligt, at der 

beskrives en procedure for behandling af sager vedrørende indre anliggender, 

som indeholdt i udvalgsflertallets forslag.  

Sakskøbing menighedsråd kan tilslutte sig en lovfæstelse af bispekollegiet. I den 

forbindelse er det nødvendigt at fastlægge regler for bispekollegiets funktion og 

beslutningsproces.   

 

Vedtaget på menighedsrådsmøde 27/5 – 2014. 

 

Ebbe Bressing 

Formand for Sakskøbing menighedsråd. 
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