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Retningslinjer for autorisation af standardparadigmer og 
vejledninger 

I forbindelse med udarbejdelsen af ”Rapport om opgave- og rollefor-
deling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen 
af Menighedsråd og Kirkeministeriet” har ministeriet givet tilsagn om 
at ville udarbejde retningslinjer for autorisering af standardparadig-
mer og vejledninger. 

På den baggrund er nedenstående retningslinjer udarbejdet. 

 

Formål med autorisation 

Hensigten med autorisationen er at sikre en mere enstrenget og pro-
fessionel rådgivning af menighedsrådene.  

Det skal blandt andet ske ved, at stiftsadministrationerne ikke hver 
for sig udarbejder vejledningsmateriale om centralt fastsatte regelsæt, 
men i stedet samlet får autoriseret deres materiale med henblik på 
fælles brug. Samtidig gives Landsforeningen af Menighedsråd mulig-
hed for - i samarbejde med ministeriet - at sikre, at der foreligger re-
levant og nødvendigt vejledningsmateriale. 

 

Hvem kan opnå autorisation 

Standardparadigmer eller vejledninger, der er udarbejdet af stifterne 
eller Landsforeningen af Menighedsråd, kan autoriseres af Ministeriet 
for Ligestilling og Kirke. 

 

Hvilke dokumenter autoriseres 

Vejledninger vedrørende centralt fastsatte regler udarbejdes af Mini-
steriet for Ligestilling og Kirke.  

Det gælder f.eks. vejledninger omkring overenskomster eller vejled-
ning om andre regler, der udspringer fra Ministeriet for Ligestilling 
og Kirke eller fra andre centrale myndigheder.  

Ministeriet for Ligestilling og Kirke kan vælge at anmode stifterne, 
Landsforeningen af Menighedsråd og andre interessenter om at delta-
ge i udarbejdelsen af materialet. 

Øvrige vejledninger kan udarbejdes af stifterne eller Landsforeningen 
af Menighedsråd inden for rammerne af rapporten om opgave- og rol-
lefordeling. Denne form for materiale kan autoriseres.  

Disse vejledninger kan eksempelvis være: 

Dato: 9. februar 2012 

Dokument nr. 16683/12   

Sagsbehandler 
Finn Skjoldan, Sine Thiman 
Dreyer 

 



Notat 

Side 2 

Dokument nr.  16683/12 

 

• vejledning til udfyldelse af standardparadigmer,  

• vejledning til anvendelse af FLØS  

• vejledning til andre praktiske hjælperedskaber  

• Vejledning om arbejdstidstilrettelæggelse 

Standardparadigmer kan udarbejdes af stifterne eller Landsforeningen 
af Menighedsråd inden for rammerne af rapporten om opgave- og rol-
lefordeling. Denne form for materiale kan autoriseres.  

Det kan f.eks. være standardparadigme for: 

• lokallønaftaler 

• ansættelsesbeviser 

• stillingsopslag 

 

Hvordan bliver standardparadigmer og vejledninger autoriseret 

1. Ønsker et eller flere stifter eller Landsforeningen at opnå auto-
risation af en vejledning eller et standardparadigme, kontaktes 
ministeriet så vidt muligt allerede inden udarbejdelsen påbe-
gyndes. Dette sker for at sikre ministeriets foreløbige tilsagn 
om, at der kan opnås tilsagn til det foreslåede materiale. 

 

2. Når materialet er færdig udarbejdet fremsendes det til ministe-
riet til autorisation. Ministeriet kan i forbindelse med autorisa-
tionen stille betingelser for, at materialet kan opnå autorisati-
on. 

 

3. Når materialet har opnået autorisation fra ministeriet, kan det 
tilføjes i paradigmet eller vejledningen, at ministeriet har auto-
riseret det. 
 

Hvad er virkningen af autorisation 

Er et standardparadigme eller en vejledning blevet autoriseret, kan 
andet materiale med samme indhold ikke opnå autorisation. 

Ministeriet betragter herefter det autoriserede materiale, som det ma-
teriale de folkekirkelige myndigheder opfordres til at anvende. 

Ministeriet kan efter en konkret vurdering pålægge folkekirkelige 
myndigheder at anvende det autoriserede materiale. 

 

 


