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Forhandlingsretten for folkekirkens medarbejdere, ansat af menighedsrådene 

 
Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), centralorganisationerne og deres med- 
lemsorganisationer forhandler og aftaler løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemænd, 
tjenestemandslignende ansatte og overenskomstansatte, der er ansat af menighedsrå- 
dene. Medlemsgrupperne er eksempelvis: 

 

• Gravede 

• Kirkemusikere 

• Kirke-og kulturmedarbejdere 
• Kirketjenere 
• Kordegne 

• Organister 

• Kirkegårdsledere 
 

Skatteministeriet har delegeret aftale- og forhandlingsretten til Kirkeministeriet - dog 
således, at indgåelse og fornyelse af overenskomster og aftaler skal godkendes af Skat- 
teministeriet. CFU kan konstatere, at Landsforeningen af Menighedsråd (LAM) ønsker 
at få delegeret forhandlings- og aftaleretten, således at det fremadrettet ikke er Kirke- 
ministeriet, der forhandler på vegne af Skatteministeriet, men i stedet er Landsforenin- 
gen af Menighedsråd, der indgår for menighedsrådene bindende centrale aftaler og 
overenskomster og som har fortolkningsretten heraf. 

 

CFU vil hermed opfordre til, at det meddeles LAM, at forhandlings- og aftaleretten ikke 
vil blive delegeret til LAM. 

 

LAM er en privat interesseorganisation, mens menighedsrådene er offentlige myndig- 
heder, der er omfattet af de statslige aftaler. Skatteministeren kan bemyndige en anden 
minister til at føre forhandlinger om indgåelse af overenskomst, aftale eller anden kol- 
lektiv lønordning mv, men der CFU bekendt ikke fortilfælde, hvor skatteministeren har 
delegeret forhandlingsretten for myndigheder under statens aftaler til en privat interes- 
seorganisation. 
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LAM har ikke formået at legitimere ønsket om at overtage altalekompetencen fra staten 
eller på anden måde klargøre, hvad det er, at LAM mener at gare bedre eller anderledes 
som part i en aftalemodel end Kirkeministeriet. 

 

Som CFU forstår det, er LAM’s primære argument, at den danske model ikke eksisterer 
p3 det kirkelige område. CFU er ikke enig i synspunktet. LAM baserer deres vurdering 
af den danske model på en opfattelse af, at Kirkeministeriet ikke repræsenterer menig- 
hedsrådene. Og at hvis der er en interesseorganisation, der dækker de lokale arbejdsgi- 
vere, er organisationen rette part i den danske model og ikke - som i dag — et ministe- 
rium. Hvis LAM’s fortolkning var korrekt, ville dette betyde, at den danske model ikke 
gælder p3 store dele af det statslige område, hvor lokale arbejdsgivere har dannet inte- 
resseorganisationer (eksempelvis Danske Gymnasier og Danske Professionshøjskoler). 
LAM har allerede i dag indflydelse på indgåelsen af overenskomster og aftale i folke- 
kirken, idet Kirkeministeriet i vidt omfang inddrager LAM i bl.a. forhandlinger og tvi- 
ster. Det er CFU’s opfattelse, at den danske model fungerer og fungerer i henhold til 
hensigten også på det kirkelige område. 

 

CFU finder, at det daglige arbejde med ansættelsesvilkår i kirken og håndteringen af 
konkrete sager om løn- og ansættelsesvilkår viser, at der i høj grad er brug for en arms- 
længde, som rækker betydeligt længere end Landsforeningen af Menighedsråd. 

 

Det er ingen tvivl om, at menighedsrådene har brug for professionel assistance. Og hel- 
digvis er der i det kirkelige system mulighed herfor eksempelvis via provstiet, stiftet 
og/eller Kirkeministeriet. 

 

De faglige organisationer, hvis medlemmer er ansat af et menighedsråd, har i en pres- 
semeddelelse af 22. juni 2021 tilkendegivet, at de ikke bakker op om LAM’s ønske. Or- 
ganisationerne fremfører bl.a., at dette vil ændre balancen mellem stat og kirke (jf. 
Grundlovens § 4). CFU ønsker ikke at indgå i den kirkepolitiske diskussion, men vil 
blot henvise til pressemeddelelsen, der er vedlagt. 

 

CFU har med denne henvendelse alene tilkendegivet CFU's opfattelse af, hvordan for- 
handlingsretten for folkekirkens ansatte fortsat bør være placeret. CFU har ikke for- 
holdt sig til de juridiske forhold, der eventuelt kan være en hindring for, at forhand- 
lingsretten delegeres til LAM og/ eller de enkelte menighedsråd. 

 

Med venlig hilsen 
 

 

 

Formand for CFU 


