Hvilke opgaver har et menighedsråd?
En folder til nuværende og kommende medlemmer af
menighedsrådene i Skive og Salling provstier.

Hvilke opgaver har et menighedsråd?
Går du med tanker om at stille op til dit lokale menighedsråd? Så har du her mulighed for
at få en fornemmelse af, hvad menighedsrådsarbejdet indebærer. Folderen fortæller lidt
om de helt overordnede rammer, men giver dig især mulighed for at blive klogere på de
enkelte funktioner i menighedsrådet.
Medlemmerne af et menighedsråd varetager en bred vifte af opgaver. Derfor er det en
fordel, at der sidder folk med vidt forskellige erfaringer og kompetencer med om bordet.
Samtidigt kan menighedsrådsarbejdet netop være en rigtig god læreplads inden for
kommunikation, værdidebat, ledelse, samarbejde, økonomi og meget mere.
Sidst i folderen kan du se, hvor der er hjælp at hente til arbejdet i menighedsrådet.

Venlig hilsen provstikontoret for Skive og Salling Provstier

Rammen for menighedsrådets arbejde
Et menighedsråd vælges for en fire årig periode (enkelte steder 2 år). Menighedsrådets arbejde
følger kirkeåret og begynder altså 1.søndag i Advent. De fleste menighedsråd har op til 10 årlige
møder. Hertil kommer naturligvis møder i udvalg, samt de aktiviteter man måske vælger at gå
ind i.

Om menighedsrådets overordnede opgave:
Fra ”Lov om menighedsråd”:
§ 1. stk. 1.
”Sognets kirkelige og administrative anliggender styres af menighedsrådet.”
§1. stk. 2.
”Det påhviler menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.”
Det betyder, at menighedsrådet - de valgte medlemmer og præst - har ansvaret for at
lede det kirkelige og det administrative arbejde. Men det betyder først og fremmest, at
opgaven går ud på at skabe gode rammer for folkekirkens budskab og arbejde for, at
den er nærværende og tilstede i folks liv. Dette kræver et tæt samspil mellem
menighedsrådet, de ansatte og de øvrige frivillige.

Hvem gør hvad?

Menighedsrådets formand og næstformand
Menighedsrådet vælger formand og næstformand for 1 år ad gangen.
Formandens og næstformandens opgaver er beskrevet i lov om menighedsråd og består i at:
 Forberede møderne, udarbejde dagsorden med det fornødne materiale
og udsende mødeindkaldelse
 Lede menighedsrådets forhandlinger samt evt. afstemninger og sørge for,
at beslutninger indføres i beslutnings-protokollen
 Sørge for, at beslutninger udføres
 Menighedsrådets beslutninger træffes i møder. Formand træffer imellem møderne på rådets
vegne beslutninger, som ikke kan udsættes eller ikke giver anledning til tvivl. Formanden
forelægger sin afgørelse for menighedsrådet til efterretning på næste møde
 Underskrive – sammen med en valgt person mere – dokumenter om køb, salg af fast
ejendom samt vedr. lånoptagelse
 Repræsentere menighedsrådet i forhold til offentlige myndigheder
 Være menighedsrådets primære ”ambassadør”
Næstformanden træder til i de nævnte opgaver, hvis formanden har forfald

Sekretær
Menighedsrådet vælger af sin midte en sekretær eller kan beslutte, at sekretæropgaverne løses af
en af kirkens medarbejdere. Menighedsrådet vælger sekretær for 1 år ad gangen.
Det er ikke nærmere defineret, hvilke forpligtelser sekretæren har. Det betyder, at
menighedsrådet skal tage stilling til sekretærens opgaver og beskrive dem i en vedtægt.
Sekretærens opgaver kan bestå i at:
 Udsende mødeindkaldelse og dagsorden udarbejdet af formanden
 Udarbejde beslutningsprotokol
 Bistå ved udfærdigelse af menighedsrådets korrespondance
 Sørge for offentlig bekendtgørelse af sted og tid for menighedsrådets møder
 Sørge for offentlig fremlæggelse af dagsorden samt beslutningsprotokol
 Sørge for at oprette og ajourføre sognets hjemmeside
 Være ansvarlig for sogneblad

Kontaktperson
Menighedsrådet vælger af sin midte en kontaktperson for 1 år ad gangen.
Kontaktpersonens opgaver og kompetencer fastlægges af menighedsrådet i en vedtægt.
Kontaktpersonens overordnede opgave er at:
 Varetage den daglige arbejdsgiverfunktion
 Fungere som bindeled og koordinator imellem
menighedsrådet, de ansatte og præsterne og fremme
samarbejdet mellem de 3 parter
Det betyder, at kontaktpersonen skal sørge for at:













Holde sig orienteret om medarbejdernes arbejdsforhold og viderebringe eventuelle
ønsker om ændringer i løn- og ansættelsesvilkår
Formidle tjenstlige pålæg og forskrifter fra menighedsråd til medarbejdere samt
henvendelser fra medarbejdere til menighedsråd
Indkalde og lede de pligtige medarbejdermøder (mindst en gang årligt)
Opslå ledige stillinger efter menighedsrådets beslutning
Ansættelsesbeviser er korrekte og ajourførte
Antage vikarer efter retningslinjer besluttet af menighedsrådet
Der sker planlægning af medarbejdernes ferier, fridage og friweekends
Der føres fraværs- og sygedagslister
Der gennemføres årlig MUS
Der gennemføres årlig arbejdsmiljødrøftelse
Der gennemføres APV, og at der er etableret en arbejdsmiljøorganisation på
arbejdspladser med 10 eller flere ansatte
Som det fremgår af denne liste er kontaktpersonens opgaver ret omfattende. I det
omfang det er muligt kan kontaktpersonens arbejde delegeres til en af
menighedsrådet ansat daglig leder. Hvis der ikke er mulighed herfor vil
personalekonsulenten ofte kunne bistå kontaktpersonen med vejledning og
tilrettelæggelse af opgaverne.

Kasserer
Menighedsrådet vælger af sin midte en kasserer for 1 år ad gangen. Formanden
kan ikke vælges.
Den praktiske udførelse af opgaverne kan knyttes til en af kirkens kirkefunktionærstillinger eller
delegeres til en ekstern regnskabsfører. Kassererens opgaver og beføjelser fastlægges af
menighedsrådet i en vedtægt.
Kassererens opgaver og beføjelser:
 Fungerer kassereren ikke som regnskabsfører, fører kassereren på
menighedsrådets vegne tilsyn med, at regnskabsføreren udfører sine
opgaver i overensstemmelse med gældende regler og gældende vedtægt
 Tilsyn med, at alle tidsbestemte udbetalinger af lønninger, honorarer m.v.
samt udbetalinger og afregninger vedr. skat, ATP, moms etc. finder sted
efter gældende regler og i rette tid
 Foretager kvartalsvis rapportering til menighedsrådet/præstegårdsudvalget, hvori
regnskabet er sammenholdt med budgettet
 Deltager i udarbejdelsen af årsbudgettet
 Deltager i budgetsamråd i provstiet efter menighedsrådets beslutning
 Forelægger årsregnskabet for menighedsrådet
 Påser, at regnskabet er aflagt korrekt, og at de tildelte ligningsmidler er forvaltet i
overensstemmelse med god offentlig forvaltningsskik

Kirkeværge
Menighedsrådet vælger af eller uden for sin midte en kirkeværge for 1 år ad gangen. Formanden
kan ikke vælges. Kirkefunktionærer, der er ansat ved kirken eller kirkegården, kan ikke vælges til
kirkeværge.
Kirkeværgens opgaver er ikke nærmere omtalt i menighedsrådsloven eller anden kirkelig
lovgivning. Det betyder, at menighedsrådet selvstændigt skal tage stilling til kirkeværgens
funktioner og beskrive dem i en vedtægt.
Kirkeværgens opgaver og beføjelser består i at:
 Føre tilsyn med kirken, kirkegården og anden fast ejendom tilhørende
kirken / menighedsrådet
 Gribe ind for at afbøde opståede eller truende skader på ejendommen –
og efterfølgende orientere menighedsrådet om sine dispositioner
 Tage initiativ til udarbejdelse af plan for løbende vedligeholdelse og hensigtsmæssige
ændringer / ombygninger
 Kirkeværgen kan ikke give fx graveren tjenstlige forskrifter eller rette mangler ved hans eller
hendes arbejde. Hvis kirkeværgen mener, at noget bør påtales over for graveren, må
kirkeværgen henvende sig til kontaktpersonen. Dette gælder uanset, om kirkeværgen er
medlem af menighedsrådet eller udefrakommende

Udvalgsarbejde
Alle medlemmer af et menighedsråd vil få lejlighed til at gå ind i et eller flere af de stående
udvalg i menighedsrådet. Hvor mange udvalg et menighedsråd har, er ret forskelligt, men de
fleste steder har man minimum et aktivitetsudvalg og et præstegårdsudvalg. Desuden skal der
ved menighedsrådsperiodens begyndelse nedsættes et valgudvalg, der har ansvaret for den
tekniske afvikling af det næste valg.

Bygningskyndig ved almindeligt syn og provstesyn
Menighedsrådet vælger en bygningskyndig til at deltage i de årlige syn over kirken
og kirkegården.
Kirkeværgen kan ikke vælges til menighedsrådets bygningskyndige.
Den bygningskyndiges opgaver består i at:
 Foretage årligt syn af alle bygninger og kirkegården sammen med
menighedsrådet
 Fungere som faglig konsulent ved synsforretningerne.
 Deltage i provstesynet, der afvikles hvert fjerde år.

Hvor kan menighedsrådet hente hjælp?

Viborg Stift

Domkirkestræde 1, 8800 Viborg C, kmvib@km.dk, tlf. 86 62 09 11, www.viborgstift.dk

På byggesagsområdet yder Viborg stift rådgivning og myndighedsudøvelse. Alt efter hvilket projekt, der er
tale om, skal Stiftsøvrigheden godkende projektet. Her gælder den generelle regel, at projekter indenfor
kirkediget skal godkendes af stiftet og projekter udenfor kirkediget skal godkendes af provstiudvalget.
Stiftet rådgiver om gravstedsaftaler og kirkegården.
Stiftet arbejder med strukturændringer i provstierne.
Stiftet er omdrejningspunkt, når det drejer sig om administration af kirke- og gravstedskapitalerne. Der
ydes rådgivning vedrørende moms og terminer.

Landsforeningen af Menighedsråd

Damvej 17-19, 8471 Sabro, tlf. 87 32 21 33, kontor@menighedsraad.dk, www.menighedsraad.dk,
Her finder du bl.a. link til ”Den digitale arbejdsplads”, der rummer et væld af vejledninger,
blanketter, love og regler.
Landsforeningen af Menighedsråd varetager som interesseorganisation for menighedsrådene den
del af rådgivningen om personalesager, hvor menighedsrådet er blevet part i en sag. Dvs. hvor der
skal forhandles med den ansatte eller dennes organisation, og hvor der er uenighed om
ansættelsen og arbejdets udførelse, herunder om lønniveau og stillingernes art og størrelse samt
opsigelser.

Provstikontoret for Skive og Salling provstier
Provsterne er ledere for præsterne og tager sig af spørgsmål i den forbindelse. Provster og
provstiudvalg har ansvaret for den overordnede økonomi for sognene i provstierne.
Provstiudvalget vælges af menighedsrådene i provstierne for en 4-årig periode.

Provst
Susan Aaen
Salling Provsti
Tlf. 97 73 10 11
E-mail saa@km.dk

Provst
Betty G. Ahrenfeldt
Skive Provsti
Tlf. 30 53 76 67
E-mail bgah@km.dk

Provstisekretær
Jette Dalsgaard
Salling Provsti
Tlf. 96 76 10 44
E-mail jeda@km.dk

Provstisekretær
Bodil Kristensen
Skive Provsti
Tlf. 97 52 52 92
E-mail bok@km.dk

Provstisekretærerne hjælper med råd i forbindelse med regnskab, budgetlægning og økonomi.
De administrerer PUK-kassen og varetager sagsbehandling i forbindelse med diverse spørgsmål fra
menighedsrådene.

Provstikontoret har åbent
tirsdag til fredag 8 – 13.

Se mere på www.sallingprovsti.dk og www.skiveprovsti.dk

