
    

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om ansættelse i stil-
linger i folkekirken m.v. 

 

Vedlagt fremsendes udkast til forslag til Lov om ændring af lov om ansættelse i 
stillinger i folkekirken m.v. Lovforslaget vedrører en udvidelse af adgangen til 
at søge præstestillinger i folkekirken. 

 

Baggrunden for lovforslaget 

Lovforslaget bygger på Præstemangeludvalgets betænkning fra september 
2018. Udvalget blev nedsat i april 2016 og var sammensat af repræsentanter 
for biskopperne, Landsforeningen af Menighedsråd, Den danske Præstefor-
ening og Danmarks Provsteforening. Kirkeministeriet fungerede som formand 
og sekretariat.  

Det oprindelige lovforslag indgik i Præstemangeludvalgets betænkning, som 
var i høring fra 10. september til 8. oktober 2018. Det foreliggende udkast til 
lovforslag er tilpasset på flere punkter i lyset af denne høring, samt i lyset af ef-
terfølgende politiske konsultationer.  

Formålet med lovforslaget er at modvirke mangel på kvalificerede ansøgere til 
ledige præstestillinger.  

Lovforslaget tager udgangspunkt i, at hovedvejen til ansættelse som præst i fol-
kekirken er og fortsat skal være en teologisk kandidatgrad fra et dansk univer-
sitet, jf. ansættelseslovens § 1, stk. 1, nr. 1. Da der imidlertid i de kommende år, 
hvor store årgange ventes at gå på pension, ikke er udsigt til, at antallet af nye 
teologiske kandidater fra universiteterne vil være tilstrækkeligt til at dække 
behovet, ønskes en midlertidig udvidelse af adgangen til at søge præstestillin-
ger.  

Det foreslås således med indførelse af en ny § 3 a i ansættelsesloven, at perso-
ner, der ikke opfylder de nuværende ansættelsesbetingelser i ansættelseslo-
vens § 1, stk. 1, men har bestået kandidateksamen ved et dansk universitet el-
ler anden offentlig anerkendt udenlandsk eksamen på kandidatniveau, kan gi-
ves tilladelse af kirkeministeren til at søge præstestillinger i folkekirken, så-
fremt de pågældende består en individuelt sammensat teologisk efteruddan-
nelse. 

Det forudsættes, at den teologiske efteruddannelse skal sammensættes af fag, 
der er tilgængelige på de teologiske uddannelser ved henholdsvis Københavns 
Universitet og ved Aarhus Universitet. Den teologiske efteruddannelse skal 
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som udgangspunkt bestå af teologiske kernefag som nytestamentlig græsk, ek-
segese, kirkehistorie, praktisk teologi, dogmatik og etik alt efter ansøgerens 
forudgående kompetencer og kvalifikationer. Derudover stilles krav om at an-
søgerne skal gennemføre pastoralseminariet ved Folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenter. 

Det foreslås endvidere, at kirkeministeren nedsætter et rådgivende udvalg, der 
skal afgive indstilling til ministeren om sammensætning af den enkelte ansø-
gers teologiske efteruddannelse. 

Det bemærkes, at den nuværende adgangsvej for ikke-teologer i ansættelseslo-
vens § 2 ikke ophæves, men suppleres med en ny adgangsvej i § 3 a. 

Forslag til lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. 
sendes hermed i høring. 

Såfremt der er bemærkninger til lovforslaget, bedes de indsendt til Kirkemini-
steriet på adressen km@km.dk. 

Høringsfristen er onsdag den 12. august 2020 kl. 12.00. 

 

Med venlig hilsen 

Annemarie Steffensen 
chefkonsulent 
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Høringsliste 

 

Folkekirkens biskopper 

Danmarks Provsteforening 

Den danske Præsteforening 

Landsforeningen af Menighedsråd 

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter 

Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 

De teologiske fagområder ved Aarhus Universitet 

Menighedsfakultetet 

Dansk Bibel-Institut 

Erhvervsministeriet 

Digitaliseringsstyrelsen 

Datatilsynet 

Uddannelses- og Forskningsministeriet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


