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Kære Landsforening,
Det er aldrig rart at få et brev med markant kritik af noget, som man har ansvar for. Derfor er det naturligvis heller ikke med begejstring, at jeg har læst
det åbne brev, som Landsforeningen af Menighedsråds delegeretmøde besluttede at sende til mig.
Alligevel vil jeg gerne sige tak for det åbne brev.
Brevet beskriver klart de frustrationer, problemer og unødvendige udfordringer, som især menighedsrådenes valgte kasserere samt regnskabsførerne har
mødt i forbindelse med indkøring af nye budget- og regnskabssystemer.
Jeg vil ikke give mig i kast med detaljeret at forklare eller forsvare, hvorfor
processen har været, som den har. Vi kan ikke skrue processen tilbage og
begynde helt forfra.
Men jeg vil gerne stærkt beklage, at det altså ikke lykkedes Kirkeministeriet
at leve op til det, som selvfølgelig har været ministeriets intention: at få lavet
alt det nødvendige materiale i form af kontoplaner, regnskabsprincipper, vejledninger og it-programmer færdigt i korrekt og brugbar form i rette tid i forhold til, hvornår det skulle tages i brug.
Det åbne brev er en kraftig henstilling til ministeriet om en anden gang at
gøre det bedre. Den henstilling tager vi til os.
Det åbne brev slutter med et håb om, at der vil blive lyttet til menighedsrådenes erfaringer både med hensyn til proces, retningslinjer og it-system, når
Kirkeministeriet skal evaluere overgangen til de nye principper.
Der vil blive lyttet. Både til de kommentarer og gode råd, som ministeriet
allerede har fået og sikkert vil få flere af i breve fra nogle af de mange dygtige praktikere, som arbejder med budget- og regnskabssystemerne rundt om i
folkekirken. Og til de kommentarer og gode råd, som ministeriet får i den
ERFA-gruppe, der er nedsat, og som har været tæt inddraget i processen.
Landsforeningen af Menighedsråd er repræsenteret i denne ERFA-gruppe og
vil forhåbentlig i gruppen også fremlægge de erfaringer og forslag, som
kommer frem i en tilsvarende gruppe, som Landsforeningen selv har nedsat.
De nye budget- og regnskabssystemer er tænkt som redskaber, der kan give
menighedsrådene og andre interesserede et mere klart og åbent billede af den
lokale kirkelige økonomi, og et godt grundlag for menighedsrådenes overve-
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jelser om, hvordan man kan anvende de penge, der er til rådighed, bedst muligt til gavn for det kirkelige liv.
Der lød da også ved Landsforeningens delegeretmøde røster om, at sådan kan
de nye redskaber meget vel komme til at fungere, når indkøringsproblemerne
er overstået. Jeg håber meget, at det bliver tilfældet.
Jeg vil så i øvrigt gerne benytte lejligheden til at sige tak, fordi jeg fik lov til
at tale til de 600 deltagere i Landsforeningens årsmøde. Jeg var glad for at
møde en så stor og lydhør forsamling af menighedsrådsmedlemmer.
Med venlig hilsen

Per Stig Møller
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