
Økonomi- og 
indenrigsministeriet

Provstiudvalg
Antal: 104
4 til 8 læge 

medlemmer, samt 1 
repræsentant for 

provstiets præster.

Kirkeministeriet
Ministeriet har ansvar for 
folkekirkens fælles 
økonomi, styrelse og 
personale. Desuden 
administrerer ministeriet 
den borgerlige personregi-
strering og begravelseslov-
givningen mm. 

Ministeriet skal udøve 
sekretariatsbistand til FFU.

 Kirkeministeren vil  
 fastsætte visse 
retningslinjer for forvaltnin-
gen af fællesfonden, der vil 
modtage statens tilskud til 
folkekirken som et 
ikke-øremærket bloktilskud. 

FFU vil foretage prioriterin-
gen af midlerne i Fællesfon-
den. Ministeren vil ikke 
kunne ændre prioriterin-
gerne, når de falder inden 
for de fastsatte retningslin-
jer. Ministeren vil dog 
kunne ændre retningslin-
jerne fremadrettet. 

Betænkning offentlig-
gjort d. 2. april 2014 

1. høring frem til 
ultimo maj 2014 

Politiske forhandlinger 
og evt. udarbejdelse af 
justeret lovforslag i 
juni 2014

2. høring frem til 
ultimo august 2014 

Afsluttende politiske 
forhandlinger

Lovforslaget fremsæt-
tes ved folketingets 
åbning i oktober 2014

Proces

Menighedsråd
Antal: 1780**

5-15 valgte medlemmer + de 
fastansatte præster i sognet.

Kirkeministeriet

Forslag til folkekirkens nye struktur
Her ser du, hvordan folkekirkens organisation vil se ud, hvis forslaget fra flertallet bag 

”Betænkning 1544 Folkekirkens styre” bliver vedtaget. 

Medlemmer af folkekirken
Medlemmer, der er fyldt 18 
år, er stemmeberettigede til 
menighedsrådsvalg.

Menighedsråd
Menighedsrådet har det 
økonomiske og ledelsesmæs-
sige ansvar i sognet og er 
arbejdsgiver for alle ansatte 
ved kirken bortset fra 
præsterne. Menighedsrådet 
har til opgave at skabe gode 
vilkår for evangeliets 
forkyndelse og vælges af 
sognets folkekirkemedlem-
mer, der således har direkte 
indflydelse på ledelsen af 
sognet.

Provstiudvalg
Provstiudvalget har ansvar 
for at koordinere den lokale 
økonomi, herunder 
rammerne for sognenes 
budgetter og størrelsen på 
den lokale kirkeskat. 
Provstiudvalget godkender 
desuden en række af 
menighedsrådenes 
beslutninger.

Stiftsråd
Stiftsrådet styrker folkekir-
kens liv og vækst, bl.a. ved 
at inddrage lægfolk i 
overvejelser om kirkelivets 
udvikling og ved at fremme 
dialogen om fælles stiftsan-
liggender.

Stiftsråd
Antal: 10 (1 i hvert stift)
1 lægt medlem for hvert 
provsti***, 3 præster, 

1 provst, domprovsten og 
biskoppen i stiftet.

Medlemmer 
af folkekirken

4.413.825 indbyggere i 
Danmark* er medlemmer af den 
danske folkekirke. Det svarer til 

78,4 % af befolkningen. Regering

Pilene viser, hvem der 
vælger medlemmer til de 
organer, der tager 
beslutninger i forhold til 
folkekirkens økonomi og liv.

Info

- bl.a. gudstjenesteordning, ritualer, 
salmebog og bibeloversættelse, 
regler om dåb og konfirmation.

Indre anliggender

Befolkning i Danmark
5.627.235 indbyggere *

- folkekirkens fælles pengekasse, 
der dækker folkekirkens udgifter til 
fælles anliggender, fx. løn til 
præster, stiftsadministrationer, 
uddannelsesinstitutioner, 
folkekirkens it og folkekirken.dk.

Fællesfonden vil blive finansieret af 
landskirkeskatten og et ikke- 
øremærket bloktilskud.

Fællesfonden

Folketing

Ændringsforslagene i 
grafikken er markeret 
med dette symbol.
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Stiftsudvalg

Stiftsøvrighed
Antal: 10

1 statsforvaltningsdirektør, 
biskoppen i stiftet.

Folkekirkens 
Fællesudvalg (FFU)
26 medlemmer  - heraf 19 

læge medlemmer og 7 
gejstlige. +2 observatører

 Ministeren indstiller  
 stadig forslag til 
ændringer i indre anliggen-
der til Dronningen mhp. at 
få dem reguleret ved 
kongelig resolution eller 
anordning. 

En ny formaliseret 
beslutningsproces vil dog 
inddrage FFU og BK i 
proceduren for ændringer i 
forbindelse med folkekir-
kens indre anliggender.

* Pr. 1. januar 2014, dst.dk
** Ved seneste valg d. 13/11 2012
*** I Lolland-Falsters Stift dog 2 
menighedsrepræsentanter fra hvert provsti

Stiftsrådet kan udskrive et 
bindende bidrag fra kirkekas-
serne til finansiering af fælles 
aktiviteter. Stiftsrådet  
fastlægger stiftets udvalgs-
struktur.

Stiftsudvalg
Stiftsråd kan nedsætte 
udvalg, der arbejder med 
konkrete områder. Det kan 
f.eks. være mellemkirkeligt 
arbejde, religionspædagogik, 
folkekirke og religionsmøde, 
diakoni og mission.

Folkekirkens Fællesudvalg 
(FFU)
FFU bliver et demokratisk 
baseret folkekirkeligt organ. 
Udvalgets kompetence bliver 
afgrænset ved lov til:
� ��$W�IDVWO JJH�) OOHV��
 fondens budget og  
 landskirkeskattens 
   størrelse efter de  
 af ministeren fastsatte  
 retningslinjer.
� ��$W�SULRULWHUH�I OOHV�
   anliggender.
� ��$W�EOLYH�LQGGUDJHW�L�
 proceduren ved regule- 
 ring af folkekirkens  
 indre anliggender.

Stiftsøvrighed
Stiftsøvrigheden er den 
øverste myndighed i et stift i 
økonomiske og administra-
tive spørgsmål. Stiftsøvrighe-
den er sammensat, så staten 
og folkekirken er repræsen-
teret som ligeværdige parter. 

Bispekollegiet (BK)
 Bispekollegiet bliver  
 lovfæstet og har 
sammen med FFU del i 
beslutningskompetencen 
vedrørende ændringer i 
folkekirkens indre anliggen-
der om fx ritualer, salmebog 
og bibeloversættelse. Ved 
enighed med FFU kan BK 
indstille ønsker om ændrin-
ger af indre anliggender til 
ministeren.

Bispekollegiet (BK)
Består af landets 10 biskopper. 

Sammensætning: Folkekirkens Fællesudvalg

� 10 læge medlemmer, hvoraf der vælges 1 i 
hvert stift. Valgret i et stift har læge medlemmer af 
menighedsråd, provstiudvalg og stiftsråd samt 
repræsentanter for valgmenigheder, der har 
hjemsted i stiftet.

��4 læge medlemmer valgt ved forholdstalsvalg på 
landsplan. Valgret har læge medlemmer af menig-
hedsråd, provstiudvalg og stiftsråd i folkekirken 
samt repræsentanter for valgmenigheder.

��3 præster, der vælges af og blandt præster ansat 
i folkekirken, bortset fra provster og biskopper. 
Præster ansat i valgmenigheder har valgret, men er 
ikke valgbare.

��2 provster, der vælges af og blandt provster 
ansat i folkekirken.

��2 biskopper, der vælges af biskopperne.

��2 medlemmer, der udpeges af kirkeministeren 
efter forhandling med undervisningsministeren og 
kulturministeren.

��3 læge medlemmer, der udpeges af de frie 
folkekirkelige organisationer, og repræsenterer 
diakoni, mission og det folkekirkelige børne- og 
ungdomsarbejde.

��2 observatører, der udpeges af folkekirkens 
personaleorganisationer, således at kirkemusikernes 
personaleorganisationer udpeger 1 observatør, og 
de øvrige personaleorganisationer udpeger 1 
observatør.
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