
    

Høring over betænkning fra Udvalget om præstemangel, herunder udval-

gets udkast til lovforslag 

Da der de senere år fra forskellig side har været udtrykt bekymring for en sti-
gende mangel på kvalificerede ansøgere til ledige præstestillinger, nedsatte kir-

keministeren i april 2016 et udvalg som fik til opgave at give hele problem-
kredsen om uddannelse, rekruttering, fastholdelse, afgangsalder m.v. vedrø-

rende præster et 3600 eftersyn. 

Udvalget om præstemangel har nu afgivet sin betænkning til kirkeministeren. 

Udvalget bestod af repræsentanter fra Kirkeministeriet (der også varetog for-
mandskab og sekretariatsbetjening), biskopperne, Landsforeningen af Menig-

hedsråd, Den danske Præsteforening og Danmarks Provsteforening. 

Kirkeministeren bad udvalget om selv at fastsætte sit nærmere kommissorium. 

Efter udvalgets første møde blev kommissoriet fastsat, og omfattede bl.a. føl-
gende formuleringer: 

”Udvalget vil komme med forslag til initiativer med henblik på rekrutte-
ring og fastholdelse af præster i folkekirken. Udvalget vil i den forbin-

delse overveje forslag, der på kort sigt kan medvirke til at afhjælpe 
akutte problemer. 

Udvalget vil dog lægge vægt på, at sådanne initiativer ikke må være til 

hinder for initiativer med mere varig effekt, selv om en sådan effekt må-
ske først kan opnås på noget længere sigt. […] 

I den grad udstrækning udvalgets forslag forudsætter ændringer af reg-
ler, vil udvalget udarbejde forslag til sådanne ændrede regler.” 

Udvalget afholdt i alt 8 møder. 

Udvalget foreslår bl.a. en lovændring i lov om ansættelse i stillinger i folkekir-

ken m.v. (ansættelsesloven), så der åbnes for adgang til at søge præstestilling 
for andre end teologiske kandidater, i henhold til hovedprincippet i den tidli-

gere gældende såkaldte ’akademikerbestemmelse’, hvor akademiske kandida-
ter som ikke er teologer, under nærmere vilkår kan meddeles godkendelse til 

at søge præstestillinger. 

Givet den store variation blandt akademiske kandidatuddannelser – og teologi-

studiets særlige indhold – foreslår udvalget, at sådanne akademiske kandida-
ter, der ikke er teologer, skal gennemføre en teologisk efteruddannelse, hvis 
nærmere sammensætning og varighed fastsættes efter indstilling fra et særligt 

sagkyndigt udvalg. 

Udvalget vedrørende Præstemangel finder endvidere, at en sådan adgang for 

andre end teologiske kandidater skal ses i lyset af en mulig præstemangel, og 
lovændringen derfor skal være tidsbegrænset til en 10årig periode, hvorefter 

reglen, og det fortsatte behov for den, skal tages op til revision. 
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Til høringsparter, 

jf. vedlagte høringsliste 
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Endelig foreslår udvalget at der indføres et kapitel i ansættelsesloven om data-
beskyttelse, særligt rettet mod folkekirkelige myndigheder, institutioner, em-

beder m.v. 

Betænkningen fra Udvalget om præstemangel – herunder udvalgets udkast til 

lovforslag, der fremgår af betænkningens bilag 1 – udsendes hermed i høring. 

Såfremt der er bemærkninger til betænkningen eller lovforslaget, bedes de ind-
sendt til Kirkeministeriet på adressen km@km.dk. 

Høringsfristen er mandag den 8. oktober 2018 klokken 12.00. 

 

Med venlig hilsen 

 

Rasmus Paaske Larsen 
Chefkonsulent 


