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Elisabeth Jensen   Landsforeningen af Menighedsråd 
Jens Gram   Landsforeningen af Menighedsråd 
Svend Morville Schrøder  Landsforeningen af Menighedsråd 
Jørgen Højmark Andersen  Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte 
Niels Bach Nielsen  Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte 
Klaus Frederiksen  Foreningen af Danske Kirkegårdsledere 
Eric Holm    Danmarks Kirkemusiker Forening 
Anders Thorup   Foreningen af Præliminære Organister 
Charlotte Muss Mogensen   Dansk Organist og Kantor Samfund 
Richard Ammitzbøll  Danmark Kordegneforening 
Hanne Hjørlund  Danmarks Provsteforening 
Helle Samson  Foreningen af Stiftsjurister 
Esther Larsen  Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark 
Hanne Gram   3F 
Signe Ettrup   Den Danske Præsteforening 
Christa Hector Knudsen  Kirkeministeriet 
Annemarie Steffensen  Kirkeministeriet 
Sine Thiman Dreyer  Kirkeministeriet 
Torben Stærgaard  Kirkeministeriet 

Afbud fra Povl Søndergaard, Danmarks Kirketjenerforening og fra Helle Sjælland 
Andersen, Personalestyrelsen 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 19. januar 2007 

Godkendt 

2. Gensidig orientering 

Steffen Brunés orienterede om, at Finn Skjoldan er udpeget som næstformand for 
FSU. 

A. Betænkning om folkekirkens lokale økonomi 

Steffen Brunés orienterede om betænkningen. Alle opfordres til at give 
kommentarer til betænkningen inden høringsfristen udløber den 7. de-
cember 2007. 
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En liste over hvor og hvornår der afholdes debatmøder om folkekirkens 
lokale økonomi kan hentes på Landsforeningen af Menighedsråds 
hjemmeside www.menighedsraad.dk. 

 

C. Status på FLØS  

Finn Skjoldan orienterede. Henrik Bo Nielsen, Roskilde Stift, har været 
tilknyttet FLØS i Kirkeministeriet i 6 måneder. Denne erfaring har vist, 
at det er hensigtsmæssigt, at der er en FLØS repræsentant i ministeriet, 
som har en mere ”hands on” praktisk erfaring med FLØS. Lone Klixbüll 
fra Kirkeministeriet er udpeget til fremover at varetage denne opgave. 

I øjeblikket kører der er stort projekt om E-indkomst i FLØS-regi. Pro-
jektet vedrører sammenkøring af indberetninger. Formålet er blandt an-
det at forbedre kontrollen i forhold til udbetaling af offentlige midler. 
Projektet forventes klart medio oktober 2007. 

Der arbejdes hen imod, at FLØS kun ligger på en database. Det kræver, 
at alle anvender FLØS ens, og at der ryddes op i løse ender. Der nedsæt-
tes en arbejdsgruppe bestående af Finn Skjoldan, Lone Klixbüll og re-
præsentanter fra stifterne, som skal arbejde for at sikre en ensartning af 
anvendelsen af  FLØS. 

Torben Stærgaard orienterede om udbud af FLØS. Der blev lukket for 
tilbud mandag den 10. september 2007. Der har været tale om et åbent 
udbud. Det vil sige, at alle har haft mulighed for at byde. De, som øn-
sker at se kravspecifikationen, kan sende en mail til Torben Stærgaard, 
så sender han en kopi. 

 

D. Orientering fra Uddannelsesudvalget 

Annemarie Steffensen orienterede. Siden sidste møde i FSU har der væ-
ret to møder i Uddannelsesudvalget.  

Kompetencefonden På det første møde var der fokus på fordeling af 
midler fra Kompetencefonden. Fremover kan der kun søges elektronisk. 

Der kan igen søges midler fra Kompetencefonden fra 1. oktober til 3. 
december 2007. Midlerne forventes at være fordelt primo 2008. 

Hanne Gram bemærkede, at 3F har gjort indsigelse mod fordelingen af 
midlerne. 

Annemarie Steffensen bekræftede, at der er gjort indsigelse og oplyste, 
at der i den forbindelse er sendt en mail til 3F med henblik på at få en 
afklaring. 

Uddannelse i Arbejdsmiljø Landsforeningen af Menighedsråd udbyder 
kurser på området. 
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Elisabeth Jensen bekræftede, at landsforeningen udbyder kurser på om-
rådet, men der er ingen tilmeldinger. 

Kvalitetsreformen På det seneste møde i Uddannelsesudvalget fik ud-
valget et introducerende oplæg om kvalitetsreformen af en konsulent fra 
Personalestyrelsen.  

Hanne Gram efterspurgte (opkvalificerende) kurser til sæsonansatte 
gravermedhjælpere og gartneriarbejdere i lavsæsonsperioderne. På den 
måde kan denne gruppe af medarbejdere bevare deres ansættelse i læn-
gere tid. 3F er meget indstillet på, at lave kombinationsstillinger i alle 
mulige afskygninger. 

Niels Bach Nielsen tilsluttede sig Hanne Grams ønske og oplyste, at 
samme problem opleves på FAKKs område. Kirkegårdsansatte, der 
melder sig ledige i lavsæsonen, ønsker ofte at vende tilbage til den 
samme arbejdsplads. 

Klaus Frederiksen oplyste, at der på kirkegårdslederområdet netop er 
taget initiativ til at udbyde den form for kurser, der efterspørges (Vil-
vorde). Det er en udfordring, at ikke alle medarbejdere har lyst til at 
komme på en skole. På Garnisons Kirkegården har de løst problemet 
ved at flytte kurserne ud på kirkegården. Klaus Frederiksen forventede, 
at afskedigelse på den måde kan udskydes 14 dage, men ser frem til at 
se resultaterne. 

Steffen Brunés foreslog, at forhold omkring kvalitetsreformen og udbud 
fra AMU-Fyn gøres til et punkt på næste FSU. Steffen Brunés opfordre-
de samtidig til, at parterne bidrager med initiativer. 

Landsforeningen af Menighedsråd (Elisabeth Jensen og Jens Gram), 
støttede op om initiativet og oplyste, at de i øjeblikket overvejer, om an-
dre kurser end arbejdsmiljøkurset også skal være åbent for ansatte. 

Helle Samson anførte, at det er afgørende for kursusdeltagelse, at kur-
serne spredes geografisk. 

Udvalget tilsluttede sig, at den eksisterende uddannelsesportal lægges 
sammen med en lignende portal inden for Kirkeministeriets regi. Det 
forventes, at kvaliteten fremover vil blive bedre. 

Diskussionen gik hen imod, at det er nødvendigt med et personaleledel-
sesinstrument. Landsforeningen og Helle Samson opponerede imod 
brugen af personalekonsulenter på provstiniveau.  

Helle Samson opfordrede til, at man brugte stifterne til opgaven.  

Hanne Hjørlund så personalekonsulenterne som et gode. 

Signe Ettrup tilføjede, at det er Præsteforeningens erfaring, at indblan-
ding af personalekonsulenter skaber rod i sagerne. 

Steffen Brunés rundede af og bemærkede, at diskussionen viste, at der 
er behov for kurser, og at der derfor må laves kurser, fx kurser, der giver 
kompetence til at afholde MUS. 
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Annemarie Steffensen orienterede om, at arbejdsgruppen vedrørende in-
trokursus for nyansatte indkaldes med henblik på at iværksætte det pi-
lotprojekt, som der tidligere er afsat midler til. 

 

B. Hjemmesiden ”Folkekirkens Personale” 

Hjemmesiden www.folkekirkenspersonale.dk blev gennemgået af 
Christa Hector Knudsen.  

Siden åbnede den 7. september 2007, men er fortsat under udarbejdelse. 
Alle forslag og ideer er velkomne. Christa er webmaster og kan kontak-
tes på chhk@km.dk 

Uddannelsesportalen vil blive lagt ind på denne hjemmeside. 

 

E. Personalepolitik 

Steffen Brunés orienterede om, at personalepolitikken er under udarbej-
delse.  

 

3. Status vedrørende overenskomstansættelse på kirkefunktionærområdet 

Finn Skjoldan orienterede om forhandlingerne og oplyste, at Forbundet af Kirke- og 
Kirkegårdsansatte efter eget ønske er trådt ud af forhandlingerne om en organisati-
onsaftale. Dansk Kirkemusiker Forening er – efter organisationens henvendelse til 
Kirkeministeriet - blevet optaget som forhandlingspart i forhandlingerne om en orga-
nisationsaftale. 

Inden forhandlingerne kan afsluttes, har parterne en udfordring i forhold til grænse-
dragning. Grænsedragningen skal defineres præcist, så menighedsrådene kan se, hvil-
ke type medarbejdere det er, de ansætter. 

Helle Samson spurgte til, hvad der nu skal ske på graver området. Steffen Brunés 
orienterede, at ministeriet i øjeblikket overvejer sin stilling på området. 

 

4. Initiativer vedrørende arbejdsmiljø i folkekirken 

Steffen Brunés orienterede om vejledning vedrørende anlægsgartneri. Ministeriet er 
ved at udarbejde en ringe-vejledning i samarbejde med Arbejdstilsynet og ministeri-
ets klokkekonsulent. 

Ministeriet er også ved at udarbejde en branchemiljøvejledning. Den skal konfirmeres 
som en rigtig branchevejledning hos Arbejdstilsynet. 

Elisabeth Jensen oplyste, at der er igangsat et projekt om psykisk arbejdsmiljø. Der er 
udsendt et spørgeskema vedrørende arbejdsmiljø på arbejdspladsen til samtlige me-
nighedsråd, som er tilknyttet e-post ordningen. Det betyder, at spørgeskemaet er sendt 
ud til ca. 1900 menighedsråd,   og der er allerede 500, som har afsluttet besvarelsen af 
skemaet. Bar SoSu står for behandling af svarene på spørgeskemaet. 
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Arbejdsgruppen vil lave et ”road-shows” rundt i landet, hvor arbejdsgruppen vil for-
tælle om ”den gode historie”.  

Steffen Brunés bemærkede, at det er ærgerligt, at hovedparten af de påtaler der kom-
mer i forbindelse med AT-screeninger vedrører, at arbejdspladsen ikke har en ajour-
ført APV. Steffen Brunés opfordrede alle til at tænke over, hvordan vi kan komme 
omkring problemet. 

Niels Bach Nielsen anførte, at arbejdstilsynskonsulenter ikke giver arbejdspladserne 
tid til at besvare de spørgsmål, der bliver stillet under screeningsbesøg, og de får der-
for ikke et korrekt billede af forholdene på arbejdspladserne. 

 

5. Evaluering af MUS 

Sine Thiman Dreyer orienterede om Rambøll Managements forslag om, hvordan pro-
jektet om MUS i folkekirken kan evalueres. Det forventes, at der vil blive gennemført 
en kvantitativ og en kvalitativ undersøgelse.  

Den kvantitative undersøgelse er foreslået gennemført ved at fremsende et elektronisk 
spørgeskema til 800 menighedsråd. Den kvalitative undersøgelse er foreslået gen-
nemført ved interviews i 12 sogne fordelt på nord, syd, øst og vest samt land og by.  

 

6. Eventuelt 

Niels Bach Nielsen meddelte, at han trækker sig ud af udvalget, således at han bliver 
suppleant og Jørgen Højmark Andersen bliver ordinært medlem. 

Steffen Brunés takkede for mange års samarbejde. 

Charlotte Muus Mogensen spurgte til folkekirkens ordning om konsulentbistand og 
ønskede en afklaring. Steffen Brunés meddelte, at anmodningen vil blive taget med 
tilbage til ministeriet. 

Torben Stærgaard orienterede om IT-sikkerhedsudvalget. Udvalget har gennemført et 
større stykke arbejde for at styrke IT-sikkerheden i folkekirken som helhed. Truslen 
mod IT-sikkerhed vokser hele tiden, og der er derfor igangsat en IT-
sikkerhedskampagne, som kører over efteråret 2007. 

Torben Stærgaard orienterede om, at der i øjeblikket arbejdes med projektet Smart-
Workers. PC-brugere anvender pc-udstyret til nogle bestemte funktioner. Projektet 
sigter mod at sætte fokus på det, pc-udstyret i øvrigt kan. It-kontoret undersøger der-
for, om et projekt Microsoft og Danfoss har igangsat på området, vil kunne anvendes 
i folkekirken. I første omgang har nogle præster deltaget i et pilotprojekt. Det er hen-
sigten, at projektet skal bredes til hele folkekirken. Næste skridt i projektet er, at alle 
præster skal have en KM adresse og anvende den. Det er en tjenestepligt at læse de 
beskeder, der kommer på KM adressen. Alle præster skal også have pc-udstyr. 

 

Referent Sine Thiman Dreyer 7. september 2007 
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