
    

Ny bekendtgørelse om orienteringsmødet og om arbejdet i menighedsrå-
dene, provstiudvalg, budgetudvalg m.v.  

Orienteringsmødet 

En ny bekendtgørelse fra Kirkeministeriet betyder, at orienteringsmødet om 
valg til menighedsråd flyttes fra tirsdag den 12. maj 2020 til tirsdag den 9. 
juni 2020.  

Dette fremgår af bekendtgørelsens § 10, hvor det også fremgår, at det ved val-
get i 2020 ikke er en forudsætning, at orienteringsmødet afholdes sammen 
med det årlige menighedsmøde, der afholdes som led i menighedsrådets ar-
bejde med det kommende års budget og aflæggelse af regnskab for det foregå-
ende år. 

Bekendtgørelsen er trådt i kraft den 6. april 2020 og gælder til den 1. juli 2020.  

Bekendtgørelsen kan ses her LINK 

 

Vedr. arbejdet i menighedsråd og deres udvalg, i provstiudvalg, budget-
udvalg og budgetsamråd 

Bekendtgørelsen regulerer også, hvordan menighedsrådene og deres udvalg, 
provstiudvalgene og budgetudvalgene samt budgetsamrådene kan afholde mø-
der i den kommende periode.  

Offentlige møder 

Så længe sognegårde og andre mødelokaler i sognet/provstiet er lukkede, er 
det ikke muligt at afholde offentligt tilgængelige møder.  

Når sognegårdene m.v. genåbnes, vil formanden skulle foretage en vurdering 
af, om der er muligt at gennemføre et offentligt tilgængelige møde under iagtta-
gelse af evt. anbefalinger fra sundhedsmyndigheder.  

Bestemmelsen i bekendtgørelsens § 3, hvorefter det er formanden for hhv. me-
nighedsråd, provstiudvalget og budgetudvalget, der træffer beslutning om, at 
der ikke er offentlig adgang til møderne, tager således højde for, at de praktiske 
muligheder for at afvikle et møde med offentlig adgang forventes at ændre sig i 
perioden hen mod 1. juli 2020.  

Hvis møderne afholdes uden offentlig adgang eller som video-/telefonmøde, 
skal der så vidt muligt ske enten offentlig video- eller lydtransmission fra mø-
det eller offentliggørelse af en video- eller lydoptagelse af mødet snarest efter 
mødet. Dette fremgår af bekendtgørelsens § 4. 
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Ministeriet har udarbejdet en vejledning om optagelser i Skype. Vejledningen 
forklarer, hvordan man optager et opkald i Skype, og hvordan man efterføl-
gende gemmer optagelsen på computeren. Vejledningen kan ses her: 
https://support.kirkenettet.dk/#/support/22/514 

Fravigelse af reglerne om beslutningsprotokol og mødeplan   

Møderne i menighedsråd og deres udvalg, i provstiudvalg eller budgetudvalg 
og i et besluttende budgetsamråd kan gennemføres, selv om beslutningsproto-
kol ikke kan føres og underskrives på mødet. Formanden må i givet fald på an-
den måde sørge for dokumentation for mødets beslutninger og for, hvilke med-
lemmer der er ansvarlige for beslutningerne, jf. dog de særlige regler om af-
stemning ved præstevalg i bekendtgørelsens§ 9, stk. 3. Denne dokumentation 
skal med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavsheds-
pligt, så vidt muligt offentliggøres. 

Reglerne om beslutningsprotokollen fremgår af bekendtgørelsens § 5.  

Formanden kan beslutte at fravige den årlige mødeplans bestemmelser om, 
hvor møderne afholdes, ligesom formanden kan beslutte, at møderne afholdes 
som video- eller telefonmøder. Dette fremgår af bekendtgørelsens §§ 6 – 7.  

På nuværende tidspunkt, hvor sognegårde og andre mødelokaler i sog-
net/provstiet er lukket, vil det ikke være muligt at afholde et fysisk møde i me-
nighedsrådet, provstiudvalget eller budgetudvalget m.v., og møderne må derfor 
afholdes som et video- eller telefonmøde.  

I takt med at sognegårdene genåbnes og det midlertidige forbud mod forsam-
linger på mere end 10 personer lempes eller ophæves, vil det igen være muligt 
at afholde fysiske møder i menighedsråd, deres udvalg, i provstiudvalg, budget-
udvalg og i budgetsamrådet. Det er formanden, der træffer beslutning om dette, 
og formanden skal sikre, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger overholdes.  

Det er væsentlig at være opmærksom på, at muligheden for at holde fysiske 
møder i menighedsrådet, provstiudvalget m.v. kan være tilstede på et tidligere 
tidspunkt end muligheden for at gennemføre møder med offentlig adgang. 
Dette vil afhænge af, hvordan de nuværende begrænsninger i adgangen til fol-
kekirkens bygninger og forsamlingsforbuddet lempes eller ophæves.   

Præsteansættelse 

Bekendtgørelsen indeholder i § 9 regler om, at biskoppen kan beslutte, at et 
møde mellem biskoppen og menighedsrådet (menighedsrådene) som led i an-
sættelse af præster skal gennemføres ved video- eller telefonmøde. 

Hvis der i perioden frem til 1. juli 2020 afholdes indstillingsmøde, kan menig-
hedsrådet (menighedsrådene) i énstemmighed beslutte at fravige krav om, at 
stemmeafgivningen i forbindelse med ansættelse af præster er skriftlig og hem-
melig, når sådan afstemning skal finde sted på et møde, der afvikles som et vi-
deo- eller telefonmøde. Dokumentation af afstemningerne må i givet fald alene 
omfatte fordelingen af det samlede antal stemmer, men ikke, hvorledes det en-
kelte medlem af menighedsrådet har stemt. Disse regler fremgår af bekendtgø-
relsens § 9, stk. 2 og 3.  
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Forudsætningerne for formandens beslutning 

Det er en forudsætning for, at formanden kan træffe de ovenfor beskrevne be-
slutninger om, at offentligheden ikke har adgang til møderne, at møderne afhol-
des som video- og telefonmøder m.v., at følgende betingelser er opfyldt:  

1) Fravigelse er nødvendig for at forebygge eller inddæmme udbredelse af 
Coronavirussygdom (COVID-19) her i landet. 

2) Fravigelse er påkrævet som følge af tiltag til at forebygge eller ind-
dæmme udbredelsen af Coronavirussygdom (COVID-19) her i landet, 
og de pågældende forpligtelser og rettigheder i den sammenhæng må 
anses for at være af mere underordnet betydning. 

3) Opfyldelse af lovgivningens forpligtelser og rettigheder bliver umulig 
eller uforholdsmæssigt vanskelig som følge af foranstaltninger, som har 
været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Co-
ronavirussygdom (COVID-19) her i landet. 

 

Spørgsmål om bekendtgørelsen kan rettes til specialkonsulent Katrine Gun-
nersø Søndergaard eller fuldmægtig Anette Mia Rasmussen på km@km.dk eller 
tlf.nr. 33 92 33 90.  

Med venlig hilsen  

 

Pernille Esdahl 
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Alle stifter 

Landsforeningen af Menighedsråd 
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