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Kap. 5 a. Stiftsråd 
§ 23 

 I hvert stift nedsættes et stiftsråd. Stiftsrådet består af stiftets biskop, stiftets domprovst, 1 

repræsentant for stiftets provster, 3 repræsentanter for stiftets præster samt 1 

menighedsrepræsentant fra hvert provsti. Uanset bestemmelsen i 1. pkt. vælges i Lolland-Falster 

Stift 2 menighedsrepræsentanter fra hvert provsti. 

Stk. 2.Valgbar til stiftsrådet som menighedsrepræsentant er enhver, der opfylder betingelserne for 

at kunne vælges til medlem af et menighedsråd i provstiet. Valgret har de samme, som har valgret 

til provstiudvalg, med undtagelse af repræsentanter for valgmenigheder. 

Stk. 3.Valgbar til stiftsrådet som repræsentant for provsterne er alle provster ansat i stiftet bortset 

fra domprovsten. Valgret har alle provster ansat i stiftet. 

Stk. 4.Valgbar til stiftsrådet som repræsentant for præsterne er alle præster ansat i stiftet. Valgret 

har alle præster ansat i stiftet. 

Stk. 5.Kirkeministeren fastsætter nærmere regler om valg til stiftsrådet, herunder om valgets 

organisering, gennemførelse m.v.  

Stk. 6.På det første stiftsrådsmøde efter nyvalg afgiver de menighedsrepræsentanter, som ikke 

tidligere har afgivet en erklæring som foreskrevet i § 7 i lov om menighedsråd, en sådan erklæring. 

Stk. 7.Stiftsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 

Beslutninger træffes ved stemmeflertal. 

Stk. 8.  Stiftsrådet vælger sin formand blandt menighedsrepræsentanterne. 

Stk. 9.Biskoppen er forretningsfører for stiftsrådet. 

Stk. 10.Stiftsadministrationen bistår stiftsrådet med varetagelsen af rådets opgaver. 

Stk. 11.Stiftsrådet fastsætter selv sin forretningsorden. 

§ 23a 

Stiftsrådet kan af hensyn til det kirkelige liv træffe beslutning om at udskrive et bindende bidrag fra 

kirkekasserne til finansiering af aktiviteter i stiftet. Bidraget kan ikke overstige 1 pct. af den lokale 

ligning i de enkelte ligningsområder i stiftet. 

Stk. 2.  Bidraget anvendes efter stiftsrådets beslutning og kan bruges til følgende aktiviteter: 

1) Kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og præster. 

2) Formidling af kristendom. 



3) Udviklingsprojekter inden for undervisning, diakoni, it, medier, kirkemusik og lignende, herunder 

analyser til forberedelse af sådanne projekter. 

Stk. 3.Kirkeministeren fastsætter nærmere regler om det bindende bidrag, for så vidt angår budget, 

regnskab m.v.  

Stk. 4.  Stiftsrådet har til opgave på menighedsrådenes vegne at bestyre kirkernes og 

præsteembedernes kapitaler. Gravstedskapitaler udbetales til kirkekasserne efter et serieprincip. 

Stk. 5.  Kirkeministeren fastsætter nærmere regler om kapitalernes bestyrelse, herunder om 

stiftsrådets aflæggelse af regnskaber, årsrapporter m.v. Udgifterne til bestyrelse af kapitalerne 

afholdes efter kirkeministerens bestemmelse af de indtægter, der er forbundet med 

kapitalforvaltningen. 

Stk. 6.  Rigsrevisionen reviderer regnskaber og årsrapporter, som stiftsrådet skal aflægge efter 

regler fastsat i medfør af stk. 5. 

Stk. 7.  Stiftsrådet fastlægger stiftets udvalgsstruktur og bestemmer herunder, hvorvidt der skal 

nedsættes et særskilt udvalg til varetagelse af det mellemkirkelige arbejde på stiftsniveau 


