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NYHEDSBREV – FOLKEKIRKENS PERSONALE  

Nr. 19 – april 2014 

_________________________________________________________________ 

Fridagsregler - Tjenestemænd 

Kirkeministeriet og CO10 er enige om, at fridagsreglerne for tjenestemænd (som fremgår af Kirkemini-
steriets cirkulæreskrivelse nr. 9061 af 17. februar 2010) ikke tilsigter, at der for kirkegårdsledere og 
kirkegårdsassistenter under CO10s/Foreningen af Danske Kirkegårdslederes forhandlingsområde skal 
placeres faste fridage eller flydende fridage på ugens 5 hverdage, men at hidtidig praksis fortsættes. 
 
 

Nye uddannelser fra Kirkemusikskolerne 

Kirkemusikskolerne har revideret deres uddannelsesplaner med studieordningen gældende fra august 

2013. 

Uddannelse til ”Kirkemusiker med orgel og korledelse” indfases til erstatning for den hidtidige Præli-

minære Organistuddannelse, der har ledt frem mod Præliminær Organistprøve. Niveauet i Kirkemusi-

keruddannelse med orgel og korledelse ækvivalerer niveauet i Præliminær Organistprøve. 

Personer med den nye uddannelse er derfor omfattet af (og skal ansættes efter) Overenskomsten for 

organister, protokollat for organister med præliminær orgelprøve – og ikke omfattet af Organisationsaf-

talen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kordegne, sognemedhjælper og kirkemusi-

ker/protokollat for kirkemusikere. 

_________________________________________________________________ 
Flytning af fast fridag for overenskomstansatte kirketjenere 

Af Nyhedsbrev nr. 14 fremgik det, at det var ministeriets vurdering, at menighedsrådet – i ganske særli-
ge tilfælde, hvor det var nødvendigt af hensyn til afholdelse af de særlige folkekirkelige aktiviteter, f.eks. 
den 24. december - kunne varsle en flytning af den faste fridag for overenskomstansatte kirketjenere, 
såfremt dette skete med passende varsel. 
 
Danmarks Kirketjenerforeningen var uenige i denne vurdering og anlagde voldgiftssag mod ministeriet 
om spørgsmålet. 
 
Et flertal i Voldgiftsretten gav Danmarks Kirketjenerforening ret, og ministeriet skal derfor korrigere 
det tidligere oplyste, og således understrege, at det ikke er muligt for menighedsrådene at varsle en 
flytning af den faste ugentlige fridag for overenskomstansatte kirketjenere i forbindelse med afholdelse 
af særlige folkekirkelige aktiviteter. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=130414


 

 2 

 
For gravere, kordegne, kirkemusikere, sognemedhjælpere og organister henvises til de aftaler om flyt-
ning af den faste fridag, som er indskrevet i hhv. organisationsaftalerne og overenskomsten. 

_________________________________________________________________ 
Cirkulære nr. 12090 af 20. december 1997 om løn- og ansættelsesvilkår for 

kirke- og kirkegårdsfunktionærer 

Ovenstående cirkulære ophæves pr. 7. april 2014 da store dele af cirkulæret er forældet.  

En række af bestemmelserne er erstattet af de fagrelevante overenskomster og organisationsaftaler. 

Ansatte, som ikke omfattes af en af de for folkekirken gældende overenskomster eller organisationsaf-

taler, ansættes i henhold til individuelle aftaler. 

Cirkulæret angiver imidlertid også resultatet af en række aftaler med de faglige organisationer. Ophæ-

velsen af dette cirkulære ændrer ikke ved disse aftaler, der således fortsat er gældende. 

Ministeriet vil i den nærmeste fremtid udsende nye cirkulærer til erstatning for de resterende bestem-

melser i ’97-cirkulæret. 

Menighedsrådene opfordres i mellemtiden til at søge rådgivning hos stift eller Landsforeningen af Me-

nighedsråd i forbindelse med ansættelse af personer, som ikke er omfattet af de for folkekirkens gæl-

dende overenskomster eller organisationsaftaler. 

_________________________________________________________________ 

 

Kirkeministeriet den 28. april 2014 

 

Med venlig hilsen 

Kirkeministeriet 

 

 


