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Tak for din henvendelse vedrørende Landsforeningens arbejde med at blive arbejdsgiverorganisation 

med forhandlingsret., som vi har behandlet i Personaleudvalget den 9. januar 2019 

 

Landsforeningen varetager allerede i dag en lang række opgaver som arbejdsgiverorganisation. Der-

for er det naturligt, at Landsforeningen også arbejder for at blive arbejdsgiverorganisation med for-

handlingsret. I udtrykker i den forbindelse bekymring for, at der vil ske en stigning i kontingentet. 

Netop nu arbejder vi med at opstille mulige organiseringsformer for arbejdsgiverorganisationen samt 

estimere økonomien knyttet hertil. Derfor har vi for nuværende ikke et præcist billede af den kom-

mende organisering og økonomien tilknyttet hertil, men det er bestyrelsens hensigt, at de økonomiske 

rammer så vidt muligt skal findes inden for det eksisterende budget. 

 

VI vurderer endvidere, at det er i menighedsrådenes interesse, at Landsforeningen overtager forhand-

lingsretten. Situationen i dag er den, at det er Kirkeministeriet, der efter bemyndigelse fra Modernise-

ringsstyrelsen under Finansministeriet, der forhandler for menighedsrådene på arbejdsgiverområdet. 

Det er vores klare opfattelse, at Landsforeningen som interesseorganisation for menighedsrådene 

bredt set er tættere på dens medlemmer end Kirkeministeriet. 

 

Når vi får forhandlingsretten, så skal vi, som I anfører, indgå i overenskomstmæssige forhandlinger 

med de faglige organisationer på området. Heldigvis vil vi da kunne trække på de mange erfaringer, vi 

allerede i dag har fra overenskomstforhandlinger, tvister og også samarbejder, vi indgår i med de fag-

lige organisationer. Og derfor er vi godt rustet til at indgå i kommende overenskomstforhandlinger med 

de mange parter på området. 

 

På formandsmødet 2. marts 2019, hvor alle formænd og næstformænd fra distriktsforeningerne er ind-

budt, er emnet ’Organisering af arbejdsgiverorganisation’ dagsordensat. Formålet er at drøfte organi-

sering og økonomien knyttet hertil, og vi ser frem til at høre distriktsforeningernes inputs hertil. 

 

Det er korrekt, at Landsforeningen anbefaler, at en læg person er kontaktperson i menighedsrådene. 

Anbefalingen om at vælge en læg som kontaktperson har til hensigt at understøtte de bedste rammer 

for menighedsrådets samvirke og ledelse samt at sikre den bedste brug af ressourcerne. 
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Vores hensigt med udmeldingen til menighedsrådene om engangsvederlag til de berørte kordegne var 

alene at gøre opmærksom på, at implementeringen af nye digitale systemer kan være problematiske. 

Men da vi lever i en tid, hvor digitalisering og strukturændringer fylder mere og mere, så er det et helt 

almindeligt vilkår på arbejdsmarkedet. Hvis implementeringen har betydet, at en medarbejder har skul-

let arbejde mere end det, den pågældende er ansat til, så er der aftalt regler for honorering herfor i or-

ganisationsaftalerne 

 

På begge områder er der udelukkende tale om anbefalinger fra Landsforeningens side. Vi er stærke 

støtter af lokale løsninger, og anbefalingerne er ikke tænkt som centralisering fra Landsforeningens 

side. De enkelte menighedsråd må indrette sig, således det giver bedst mening lokalt. 

 

VI er glade for, at I deler jeres bekymringer med os, det sætter vi pris på og tager dem med i det vi-

dere arbejde. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Inge Kjær Andersen 
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