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Høringssvar vedrørende betænkning 1544 om folkekirkens styrelse

Løgumkloster kirkes menighedsråd har på sit møde torsdag den 8. maj 2014 behandlet betænkning
1544 om ”Folkekirkens styre”.
Menighedsrådet finder at den anbefaling som et flertal i udvalget giver i betænkningen er ganske
vidtrækkende i forhold til de indkomne høringssvar.
Vi finder at den tætte dialog mellem de mange aktører inden for folkekirken med kirkeministeren, og
dermed også folketinget, som væsentlig og mener ikke at mindretallet i folkekirken kan blive
repræsenteret i den foreslåede valgprocedure.
Rådet ser den demokratiske legitimitet bedst virkeliggjort gennem folketingets mandat. Med hensyn
til Folkekirkens indre anliggender støtter rådet den mindretalsanbefaling som er afgivet af to af
udvalgets medlemmer 9.4.2 (Charlotte Dyremose og Britta Schall Holberg).
Med hensyn til det økonomiske område støtter menighedsrådet den model som et mindretal beskriver
i 2.5.6.2.
Det forslås at betegnelsen ”Folkekirkens fællesudvalg” ændres til ”Folkekirkens økonomiske råd”
som bliver det rådgivende organ over for ministeriet angående Fællesfondens økonomi. Rådet finder
det bedst udtrykt i debatoplæggets model 2a.
Sammensætning af organ i model 2a:
Rådet mener at alle deltagende skal være ligeværdige medlemmer. Ingen skal nøjes med en
observatørstatus. Det foreslås at rådet udvides med to repræsentanter fra personalegrupperne, en
praktisk og en kunstnerisk.
Såfremt der etableres et ”folkekirkens fællesudvalg” er det efter vores mening vigtigt at man sikrer
den åbenhed og den tradition for brede høringer som hidtil har været kendetegnende for vigtige
beslutninger om folkekirken. Der bør derfor udfærdiges forpligtende retningslinjer for dette, således at
”folkekirkens fællesudvalg” ikke bliver et lukket forum hvor beslutninger træffes uden inddragelse af
synspunkter fra de mange interessenter i folkekirken.
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