Habilitets retningslinjer
Formålet med inhabilitetsreglerne er at sikre, at • den enkelte sag behandles korrekt, og • der ikke
skabes mistillid til den offentlige forvaltning. Der bør dog ikke i et unødigt omfang lægges
hindringer i vejen for, at menighedsrådsmedlemmer kan deltage i sagsbehandlingen i
menighedsrådet.
Inhabilitet
En person er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende selv har en særlig personlig
eller økonomisk interesse i sagens udfald, eller er – eller tidligere i samme sag har været –
repræsentant for nogen, der har en sådan interesse vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller
besvogrede i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn eller andre
nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er
repræsentant for nogen, der har en sådan interesse der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er
egnede til at rejse tvivl om vedkommendes upartiskhed.
Vedkommende, som er inhabil eller på anden måde kan være i tvivl om sin egen habilitet i en sag,
er forpligtet til på forhånd at give Menighedsrådet besked om dette. Det betragtes som brud på
habilitetsreglerne, hvis dette ikke efterleves.
Uddrag af menighedsrådsloven
§ 26
Menighedsrådet træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at
medlemmet er udelukket fra at deltage i menighedsrådets forhandling og afstemning om sagen.
Det pågældende medlem er ikke udelukket fra at deltage i forhandling og afstemning om sin
inhabilitet. Beslutningen kan indbringes for biskoppen.
Stk. 2.
Et medlem skal underrette menighedsrådet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til
tvivl om medlemmets habilitet.
§ 27
Præster kan ikke deltage i forhandling og afstemning i sager, der vedrører præsteboliger eller en
anden præst i pastoratet.
Stk. 2.
Præster kan ikke deltage i afstemningen i sager, der er omfattet af bestemmelsen i § 38.
Stk. 3.
Præster kan ikke deltage i afstemningen i sager, der vedrører opførelse af kirker og nedbrydning
eller lukning af kirker eller at tage en kirke delvis ud af brug.
Stk. 4.
Præster kan ikke deltage i menighedsrådets afstemning om indstilling i sager om sogneinddeling,
herunder oprettelse af nye sogne, og pastoratsinddelingen.
Stk. 5.
Den repræsentant for kirkefunktionærerne, der er nævnt i § 3, kan ikke deltage i forhandling i sager
om ansættelse af kirkefunktionærer og i sager, der angår andre funktionærer ved kirken og
kirkegården.
§ 28
Under forhandlingen og afstemningen i de i § 26 og § 27, stk. 1 og 5, nævnte sager skal den
inhabile forlade mødelokalet.
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