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Referat af møde i FSU den 15. januar 2016 

 

Mødedeltagere: 
Steffen Brunés, fmd. Kirkeministeriet 

Christa Hector Knudsen, næstfmd. Kirkeministeriet 

Torben Stærgaard Folkekirkens It 

Elisabeth Jensen Landsforeningen af Menighedsråd 

Bjarne Rødkjær FAKK 

Helene Devantié Damarks Kirketjenerforening 

Klaus Frederiksen Foreningen af Danske Kirkegårdsledere 

Merete Sand Dansk Kirkemusikerforening 

Henriette Hoppe Organistforeningen 

Charlotte Muus Mogensen DOKS 

Henrik Højen Danmarks Kordegneforening 

Hanne Gram 3F 

Susanne Bauer HK 

Elisabeth Aggerbeck Foreningen af Stiftsjurister 

Esther Jensen Kirkekultur.nu 

Per Bucholdt Andreasen Den danske Præsteforening 

Johanne Haastrup Danmarks Provsteforening 

Mai Pedersen Moderniseringsstyrelsen 

Rasmus Paaske Larsen (ref.) Kirkeministeriet 

Marlene Dupont Kirkeministeriet 

Rasmus Rex Kirkeministeriet 

Annemarie Steffensen Kirkeministeriet 

Marie Spangenberg Kirkeministeriet 

Nanna Vanggaard Hansen Kirkeministeriet 

Rasmus Rex Kirkeministeriet 

Birgit C. Kristensen Kirkeministeriet 

 

Formanden bød velkommen. Han rettede en særlig velkomst til Henriette Hop-
pe fra Organistforeningen, der mødte i stedet for Anders Thorup, og til Henrik 
Højen fra Danmarks Kordegneforening, der mødte i stedet for Henrik Kristof-
fersen. Desuden bød han velkommen tilbage til Mai Pedersen, der genindtræ-
der som Moderniseringsstyrelsens repræsentant. Endvidere oplyste han, at 
Marlene Dupont går på barsel efter dagens møde, at Natasja Agerskov Perotti 
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er tilbage fra barsel, og at Birgit C. Kristensen afløser for Lone Klixbüll, da hun 
arbejder med Reformationsjubilæet frem til udgangen af 2017. 

 

Ad 1. Godkendelse af referat af mødet den 4. september 2015 
Elisabeth Jensen havde indsendt enkelte tilføjelser til referatet. De indarbejdes 
i det nye referat, inden det udsendes. 

Charlotte Muus Mogensen spurgte, om ministeriets ledelse var orienteret om 
foreningernes ønske om medarbejderrepræsentation i provstiudvalgene. For-
manden bekræftede dette, og oplyste videre, at ministeriet afventer konkrete 
henvendelser fra organisationerne. 

Der var ikke yderligere bemærkninger til referatet, der dermed godkendtes. 

 

Ad 2. Gensidig orientering 

a. Nyt fra Kirkeministeriet 
Formanden oplyste, at ministeriet ikke har noget på lovprogrammet p.t. 

Efter valget har ministeriet dog overtaget og videreført et udvalgsarbejde om 
andre trossamfund, og udvalgets arbejde kan muligvis resultere i ny lovgivning. 

Et andet udvalg er ved at se nærmere på fremtidens menighedsrådsvalg, f.eks. 
om valg kan afvikles på andre måder, der kan give en større valgdeltagelse. 
Dette udvalgsarbejde får ikke indflydelse på det ordinære menighedsrådsvalg i 
2016, men kan evt. få betydning ved fremtidige valg til menighedsråd. 

Begge udvalg forventes at færdiggøre deres arbejde i løbet af 2016, så evt. lov-
givning kan søges gennemført i løbet af 2016/2017. 

På forespørgsel fra Henriette Hoppe svarede formanden, at forsøgene med 2-
årige valgperioder for menighedsråd videreføres ved menighedsrådsvalget i 
2016. 

 

b. Status på FLØS – herunder FLØS 2  
Torben Stærgaard oplyste, at Fællesfond løncenteret (FLC) nu har fungeret i et 
år. Efter en lidt besværlig start, har det kørt uden de store problemer siden maj 
2015. 

Det har desværre vist sig, at lønportalen ikke kan tages i brug forud for afhol-
delse af driftsudbud af FLØS i løbet af 2016. 

Stifternes løncenter for menighedsråd, der skal varetage løn til kirkefunktio-
nærer, skal håndtere ca. 2.000 arbejdsgivere og ca. 10 gange flere arbejdstage-
re end FLC. Opgaven er derfor meget mere kompleks end FLC. Roskilde og Hel-
singør er de første stifter, der skal overgå fra februar 2016. Går det godt, vil 
Ribe og Haderslev gå i gang fra marts 2016, og de sidste 6 stifter vil overgå fra 
april 2016. 

For langt hovedparten af menighedsrådene vil man ikke opleve nogen ændring 
i indberetningen af løn. 

Der skal ske procentregulering fra og med april 2016. Den implementeres i 
marts måned, så det er på plads for de forudlønnede. 
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Overgangen til det FLØS 2 betyder, at udtræk fra lønsystemerne kommer til at 
ske på en anden måde. FLC har i det meste af 2015 arbejdet med et datavare-
hus, der hver måned modtager transaktioner fra lønkørslerne, så man kan lave 
udtræk på løndata. Det skulle medføre at det fra april måned bliver enklere og 
nemmere, når alle stifter forventeligt er overgået til det nye system. 

Klaus Frederiksen spurgte, om man kan få eksterne leverandører til at ajourfø-
re deres indberetningssystemer når formålskonteringen ændres, så de bliver 
tidssvarende. 

Torben Stærgaard svarede, at de eksterne leverandører godt ved, at FLØS er i 
færd med at blive ændret, og det har medført, at de ikke er så motiverede for at 
ændre deres systemer, da de står for at blive udfaset. I fremtiden forventes det, 
at et nyt indberetningssystem skal udvikles og ejes af folkekirken selv. 

Hele 2016 kommer til at gå med indkøring og drift af de nye FLØS-centre samt 
udbud af FLØS. 

Johanne Haastrup glædede sig over, at indrapporteringen ikke bliver anderle-
des. Hun spurgte, hvornår der kommer informationer ud om overgangen. Tor-
ben Stærgaard svarede, at informationerne udsendes trinvis i takt med de en-
kelte stifter overgår. 

Christa Hector Knudsen henviste til omtalen i FLØS-Nyt, der så sent som i de-
cember 2015 indeholdt en generel orientering. 

 

c. Orientering fra Uddannelsesudvalget  
Annemarie Steffensen fortalte, at der på det seneste Uddannelsesudvalgsmøde 
deltog en konsulent fra Manova som fortalte om Karrieredage. Selv om Karrie-
redagene hovedsageligt henvender sig til AC-gruppen, kan det bruges som  
platform for det videre arbejde  med at udbrede kendskabet til folkekirken som 
arbejdsplads.. Der er nedsat en arbejdsgruppe (med repræsentanter fra Kirke-
tjenerforeningen, Kordegneforeningen, Landsforeningen og Provsteforenin-
gen), som har holdt sit første møde. Der er fastsat ny mødedato til den 8. febru-
ar 2016.  

Det nye ansøgningssystem til Kompetencefonden fungerer godt. Der er modta-
get 310 ansøgninger, der tilsammen har søgt søger over 5,2 mio. kr., men der er 
kun ca. 1,5 mio. kr. til rådighed. Det er positivt, at der er opmærksomhed om 
Kompetencefonden, selv om man ikke kan imødekomme alle ansøgninger. I 
næste uge færdiggør Uddannelsesudvalget sit arbejde med at indstille kandida-
ter blandt ansøgningerne efter den sædvanlige procedure. 

Det forventes, at der kan udsendes svar på ansøgningerne inden 1. marts 2015. 

Svar på ansøgninger gives alene i form af tilsagn/afslag. Det overvejes at gen-
indføre muligheden for at supplere et afslag med uddybende oplysning om evt. 
formelle mangler ved ansøgningen. Der arbejdes fortsat på at optimere mulig-
hederne for at genanvende ikke forbrugte midler. 

Hanne Gram oplyste, at 3F er glad for, at der en bred ansøgning fra hele landet. 
Hun beklager dog, at beregningen af fordelingen blandt faggrupperne virker 
svingende. 



Notat 

Side 4 

Dokument nr. 8322/16 

 

Annemarie Steffensen oplyste, at der er konstateret en fejl i fordelingsnøglen. 
Fejlen er dog isoleret til 3F’s område, og der arbejdes på at få rettet fejlen 
fremadrettet. For denne fordelingsrunde er der aftalt en løsning, hvor 3F får 
tilført et beløb svarende til det manglende beløb fra midler Kirketjenerforenin-
gen ikke kan anvende.  

Esther Jensen spurgte til medarbejdere, der er ansat af en bestyrelse i stedet 
for et menighedsråd. Annemarie Steffensen svarede, at der er en udfordring 
ved ethvert standardsystem. Men at de få sager, der har været hidtil har kunnet 
håndteres manuelt. Systemet vil blive tilpasset, hvis der viser sig særlige behov 
herfor. 

Merete Sand spurgte, hvordan man kan se, at ansøgningen er godkendt af me-
nighedsrådet. Marie Spangenberg oplyste, at det skal fremgå ved ind-logningen 
på systemet. 

Annemarie Steffensen oplyste, at der den 3. februar 2016 afholdes evalue-
ringsmøde om intro-kurserne. Man vil bl.a. se på holdstørrelser og andre erfa-
ringer fra det hidtidige år. Der offentliggøres løbende nye mødedatoer i takt 
med at stifterne planlægger nye kurser. 

Bjarne Rødkjær spurgte, hvor det ansvar for fremtidige intro-kurser kommer 
til at ligge. Annemarie Steffensen svarede, at det bl.a. vil blive drøftet på evalue-
ringsmødet. 

 

d. Brancheudvalget under Kompetencesekretariatet 
Marie Spangenberg fortalte, at seneste møde afholdtes i november 2015. Der 
afholdes 3 møder og et seminar i 2016. 

AMU-kurserne kører som de plejer. Der er gennemført 12 kurser lokalt på kir-
kegårde for at forebygge arbejdsskader. De har været en stor succes, bl.a. da 
kursisterne har kunnet anvende deres egne maskiner på kurset. Udbyttet har 
bl.a. været en øget fokusering på at indstille maskiner korrekt, og at ledende 
medarbejdere får øget opmærksomhed på vigtigheden af ergonomi m.v. 

Projektet om Uddannelsesambassadører kører også godt. Der skal uddannes 
10-15 uddannelsesambassadører. Det ser ud til, at der kommer 15 ambassadø-
rer. Som opfølgning på forrige møde blev det oplyst, at der nu er afsat midler til 
transport på projektets budget. 

Hanne Gram udtalte stor opbakning til kurserne, der afholdtes lokalt på kirke-
gårdene. De giver en meget bedre læring. 

Bjarne Rødkjær mente, at man naturligvis skal være opmærksom på arbejds-
miljøet, men man skal passe på, at man ikke bruger arbejdsmiljø og Arbejdstil-
syn til at afskaffe forskellige opgaver, i stedet for i samarbejde at se på, hvordan 
opgaverne kan udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 

Hanne Gram og Formanden var helt enige med Bjarne Rødkjær om, at man skal 
lægge vægt på at finde sikkerhedsmæssigt gode måder at udføre arbejdet på, 
og ikke blot skære opgaver væk. 

 

e. Orientering fra Koordineringsudvalget 
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Formanden oplyste, at udvalget ikke har haft mange sager siden sidste møde i 
FSU. I begyndelsen af februar 2016 er der berammet et nyt møde, og mødeka-
dencen forventes intensiveret i den kommende tid. 

 

3. Initiativer vedrørende arbejdsmiljø i folkekirken 
Marlene Dupont oplyste, at der løbende sker opfølgning på arbejdsmiljøunder-
søgelsen i Arbejdsmiljørådet, i Arbejdsgruppen om præsters arbejdsmiljø, i 
ministeriet m.v. 

De 2,5 mio. kr. som Arbejdsmiljørådet har søgt om er nu bevilget. Projektet 
løber fra i år og 5 år frem om etablering af en arbejdsmiljørådgiv-
ning/konfliktløsning med ca. 5 ansatte. Ministeriet har takket ja til at deltage i 
projektets styregruppe. 

Ministeriet har fået 325.000 kr. fra omprioriteringspuljen til opfølgning på ar-
bejdsmiljøundersøgelsen. Midlerne tænkes især brugt på præsters arbejdsmiljø 
og på værktøjer til bedring af psykisk arbejdsmiljø. 

Ministeriet har lavet en rapport om mobning i folkekirken på baggrund af ud-
træk fra arbejdsmiljøundersøgelsens datagrundlag. Rapporten vil blive inddra-
get i det videre arbejde i både Arbejdsmiljørådet og i Arbejdsgruppen om præ-
sters arbejdsmiljø. 

Per Bucholdt Andreassen glædede sig over orienteringen. Han nævnte at chi-
kane mod præster kan have en tendens til at sprede sig, så det også omfatter 
andre personer i sognene. 

Marlene Dupont svarede, at det også tænkes med i det videre arbejde. Forman-
den oplyste, at det var et fokuspunkt på det seneste møde i arbejdsgruppen om 
præsters arbejdsmiljø. Der vil blive taget udgangspunkt i erfaringer fra praksis, 
hvor man tidligere har skullet håndtere chikanøs optræden mod præster. 

Bjarne Rødkjær oplyste, at han som formand for Arbejdsmiljørådet glædede sig 
over de bevilgede midler. Rådet diskuterer, hvordan man får midlerne til at 
strække længst muligt, og hvad man gør efter pilotprojektet er afsluttet. Han er 
desuden glad for, at ministeriet har takket ja til at indgå i styregruppen. 

Formanden udtrykte enighed i, at man skal gøre sig umage med at få midlerne 
til at række længst muligt. Han takkede desuden ja til at deltage i et fremtidigt 
møde i Arbejdsmiljørådet for at oplyse om rapporten om mobning i folkekir-
ken. 

Elisabeth Jensen nævnte, at vejledningen om skimmelsvamp er ved at blive 
finpudset. Den ventes snart udsendt. 

 

4. Menighedsråd på jeres måde og Bort med kirkebøvlet 
Formanden oplyste, at ministeren vil videreføre sidste års fokus på Menigheds-
råd på jeres måde og den rapport, der blev lavet midt i 2015. Ministeren ønsker 
at føre arbejdet videre i en styregruppe, under hvilken der er nedsat tre ar-
bejdsgrupper med følgende fokusområder: 
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1) Provst og provstiudvalg på jeres måde med fokus på hjælp til menig-
hedsråd. Her vil man kortlægge samtlige provstiudvalg i løbet af 2016, 
så evt. lovgivning kan gennemføres i 2016. 

2) Skal nuværende dispensations- og samarbejdsmuligheder afløses af 
egentlig lovgivning om forsøgsordninger? Også her skal arbejdet være 
færdig i 2016. 

3) Arbejdsgruppe vedr. deregulering i samarbejde med kampagnen Bort 
med bøvlet. Gruppen har holdt sit første møde. Man ser bl.a. på, om reg-
ler skal erstattes af vejledninger, og om der er områder der allerede i 
dag indeholder hjemmel til imødekommelse af ønsker. 

Der er afsat midler til, at arbejdsgruppen vedr. provstier kan hyre nogle konsu-
lenter. Desuden er der afsat midler til to midlertidige stillinger i ministeriet, der 
primært skal varetage sekretariatsbistanden for arbejdsgrupperne. Endelig er 
der afsat midler til rejser/møder og til en publikation (i egentlig trykt udgave), 
der bl.a. skal oplyse, hvad man som menighedsråd allerede i dag kan gøre inden 
for reglerne. Den bliver nok på ca. 20 sider, og vi håber den offentliggøres snart. 

Formanden henviste til, at organisationernes medlemmer er meget velkomne 
til at skrive ind til projektet om Bort med bøvlet. 

På næste møde i FSU venter ministeriet at kunne orientere nærmere om status. 

 

5. Tilbagemelding om trykte overenskomster 
Christa Hector Knudsen oplyste, at ministeriet har afgivet ordre om henholds-
vis trykning af organisationsaftalerne som en vende-bog, og om trykning af 
organistoverenskomsten. De leveres snarest muligt. 

 

6. Evt. 
Esther Jensen spurgte til mobilepay ved indsamling og om kirketælling. For-
manden svarede, at der arbejdes på at ændre reglerne, så mobilepay kan an-
vendes. 

Torben Stærgaard oplyste, at funktionaliteten i kirkekalenderen, så kan anven-
des efter 2016. Det er op til biskopperne at beslutte, om de vil foretage kirke-
tælling i stiftet. Efter aftale med biskopperne er der indledt et samarbejde med 
FUV, så man udvikler en standard-rapport, så man nemt kan udtrække tal og 
bearbejde dem i f.eks. et regneark. 

Charlotte Muus Mogensen oplyste, at hun stopper som formand i april 2016. 
Hun takkede for mange års godt samarbejde. Formanden takkede for godt 
samarbejde, og ønskede held og lykke. 

Helene Devantié oplyste, at hun fra sommerferien 2016 regner med at stoppe 
som formand, så hun takkede også for godt samarbejde. Formanden takkede 
også for godt samarbejde. 

 

Næste FSU-møde afholdes fredag den 2. september 2016 kl. 10.00 i 
Eigtveds Pakhus, 2. sal, rum II. 


