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Kirkeministeriet
Att.: Chefkonsulent Rasmus Paaske Larsen

Den 13-12-2010/ LCK
 Sagsnr. 10/5927 

Løbenr. 124016/10

Dok.nr. 85479/10 - udkast til ændring af ansættelsesloven.

Kirkeministeriet har ved brev af den 18. oktober 2010 fremsendt forslag til lov om ændring af
ansættelsesloven.

Biskop Niels Henrik Arendt har ingen indvendinger eller bemærkninger til forslagets intentioner
om dels at styrke præsternes mobilitet og dels udvide beskyttelsen af de teologisk
retningsbestemte mindretal til også at gælde overenskomstmæssige stillinger.

Biskop Niels Henrik Arendt har derfor ikke tidligere afgivet et høringssvar i sagen.

Ved en fornyet gennemlæsning af forslaget har stiftet imidlertid et par tekniske bemærkninger
som ministeriet eventuelt kan overveje i det videre lovgivningsarbejde.

I forhold til forslagene til § 13 a og 13 b finder stiftet at ministeriet kan overveje om der er behov
for at præcisere eller uddybe følgende forhold i relation til de to bestemmelser:

Ad § 13 a:

Omfatter bestemmelsen såvel tjenestemandsstillinger som overenskomstmæssige stillinger
?
Stiftet skal foreslå at dette tydeliggøres, evt. i bemærkningerne til lovforslaget.
Gælder mindretalsbeskyttelsen i § 11, stk. 3 for disse stillinger ?
Bør der ikke lovteknisk indføjes et stykke 3, svarende til § 13, således at det tydeliggøres
hvordan menighedsrådets medvirken til ansættelsen i øvrigt er til disse stillinger. Et
forslag til et stykke 3 kunne være: ”Bestemmelserne i §§ 9-10 og § 11, stk. 1 og 3 gælder
også ved ansættelse som tjenestemand eller overenskomstansat sognepræst efter denne
bestemmelse”.
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Ad § 13 b:

Omfatter bestemmelsen såvel tjenestemandsstillinger som overenskomstmæssige stillinger
?
Stiftet skal foreslå at dette tydeliggøres, evt. i bemærkningerne til lovforslaget.
Stiftet læser i øvrigt bestemmelsen således at der er tale om aftalte stillingsbytninger,
hvorfor bytninger sker uden opslag, og uden at bestemmelserne i §§ 9-10 og § 11, stk. 1 og
3 i øvrigt finder anvendelse.

Stiftet skal beklage det sene tekniske høringssvar.

Med venlig hilsen

Haderslev Stift

Lars Chr. Kjærgaard


