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Kære Rita Bundgaard

Kirkeministeren
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

Tak for dit brev af 15. september 2021 til skatteminister Morten Bødskov, medlemmerne af Folketingets Kirkeudvalg og undertegnede.

www.km.dk

Efter aftale med skatteministeren besvarer jeg din henvendelse på hans og
egne vegne. Svaret vil desuden blive fremsendt i kopi til Kirkeudvalget og til
Landsforeningen af Menighedsråd til orientering.

Telefax 3392 3913
e-post km@km.dk

Først og fremmest vil jeg gerne takke for den tillid, du giver udtryk for, at CFU
og medlemsorganisationerne har til Kirkeministeriets varetagelse af forhandlingsretten. Denne har Kirkeministeriet som bekendt fået delegeret fra henholdsvis Finansministeriet og Skatteministeriet igennem de sidste ca. 16 år.
Som du ganske rigtigt skriver, så ligger forhandlingsretten for ansatte i menighedsrådene hos Skatteministeriet, og før da hos Finansministeriet. Det fremgår
direkte af § 21 i Lov om ansættelse i stillinger i folkekirken mv.
Skatteministeriet og Finansministeriet har valgt at delegere forhandlingskompetencen for de aftaler som er rettet mod menighedsrådenes ansatte, til Kirkeministeriet. Dette har været tilfældet siden folkekirken fik sin egen overenskomst første gang i 2005 med overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. I 2010 kom der yderligere 1 overenskomst og 2 organisationsaftaler til. Forhandlingsretten til alle 4 aftaler har siden da været delegeret til Kirkeministeriet i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.
Skatteministeren og jeg har noteret os CFU’s, og de berørte faglige organisationers tilkendegivelser om, at man fortsat ønsker, at forhandlingsretten skal
være delegeret til Kirkeministeriet, og at CFU og organisationerne ikke kan
støtte, at forhandlingsretten overdrages til Landsforeningen af Menighedsråd.
Det er både skatteministerens og min opfattelse, at den eksisterende ordning
fungerer godt på folkekirkens område og er i fuld overensstemmelse med den
danske model på samme måde, som det er tilfældet for staten og det øvrige offentlige område.
Vi er glade for, at CFU deler denne opfattelse.
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På den baggrund finder hverken skatteministeren eller jeg, at der er grund til at
ændre den eksisterende ordning.

Med venlig hilsen

Ane Halsboe-Jørgensen
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