
 

 

 
 
 
 Hvidovre, den 22. december 2018 

 

Til Landsforeningen af Menighedsråd 

menighedsraad@sogn.dk 

 

 

 

 

Bekymringsbrev 

 

Risbjerg Sogns Menighedsråd vil gerne udtrykke bekymring omkring landsforeningens ønske om at 

blive en arbejdsgiverorganisation med forhandlingsret. Vi er godt klar over, at tanken har været der i 

mange år, og at landsforeningen på sidste delegeret møde i juni fik opbakning til at arbejde videre med 

denne tanke. 

Nogle af os deltog i et møde i oktober arrangeret af Distriktsforeningen Sydøst, hvor vi fik forelagt de 

foreløbige tanker om landsforeningen som arbejdsgiverorganisation med forhandlingsret. Oplægsholder 

var Næstformand i bestyrelsen Inge Kjær Andersen og leder af Arbejdsgiver og Rådgivning Elisabeth 

Jensen. 

Det bekymrer os meget, at der tilsyneladende ikke tænkes ret mange resurser tilført i forhold til persona-

le. Vi kan ikke se, det kan lade sig gøre uden en betydelig udvidelse af bestyrelse og ansatte. Det vil 

selvfølgelig koste penge, og her er der kun menighedsrådene til at betale. Det vil betyde en betydelig 

forhøjelse af kontingentet for hvert menighedsråd. 

Har man i bestyrelsen tænkt på, at man skal kunne forhandle med de store fagforeninger. Man skal være 

utrolig godt klædt på til disse forhandlinger for ikke at fremstå som musen over for elefanten. 

 

Samtidig er vi bekymrede over landsforeningens tendens til centraliserede udmeldinger, midt i en tid 

med ønsker om decentralisering. Som eksempler på centraliseringen skal nævnes 2: 

• Landsforeningen har generelt udmeldt, at man fraråder, at menighedsrådene lader præster funge-

re som daglig leder. 

• Landsforeningen har generelt udmeldt, at man anbefaler menighedsrådene ikke at udbetale en-

gangsvederlag til de kordegne, der har kæmpet med det nye lønsystem. 

I begge tilfælde er de generelle udmeldinger udtryk for en kraftig centraliseringstendens. Bland Jer så 

udenom. Det kunne i stedet være erstattet af konkrete anbefalinger på eventuelle forespørgsler fra de 

enkelte menighedsråd. Det havde selvfølgelig været i orden. 

 

Disse generelle udmeldinger giver en bekymring for fremtiden, hvis landsforeningen overtager forhand-

lingsretten. Vi har ikke brug for en landsforening, der begrænser menighedsrådenes egne muligheder. 

 

Vi synes, landsforeningen skal forblive den organisation, den er i dag, hvor menighedsrådene har mulig-

hed for at få rådgivning, vejledning, kurser og inspiration. 

 
 
 

Med venlig hilsen 

 

Inger Bidstrup 

Formand for menighedsrådet ved Risbjerg Kirke 
 


