RETNINGSLINJER FOR VURDERING AF GUDSTJENESTER
Miljøhuset har (også) de seneste dage fået rigtig mange henvendelser på hvordan
reglerne egentlig er for hvordan det skal/kan vurderes om en gudstjeneste skal
gennemføres eller ej.
Det bliver så til en lidt længere redegørelse for at få det hele med:
Regelgrundlaget er delt i 2:
Den del, der hører under biskoppen
Og
Den del, der hører under Menighedsrådet
BISKOPPEN
Biskoppen skal forholde sig til Folkekirkens Alterbog, der blev ændret ved Kongelig
Resolution i 1992, hvor gudstjenesten juleaften blev redigeret ind. Det betyder, at når
biskoppen udtaler sig, er det Alterbogen, der henvises til.
Biskoppen er blandt andet sat i verden for at holde opsyn med og opmuntre til, at
alterbogen bliver fulgt. Derfor bakkes biskopperne naturligt op af provsteforeningen,
præsteforeningen og Menighedsrådsforeningen.
Biskopperne er som bekendt arbejdsgiverens repræsentant for provster og præster, så
det ville være underligt hvis de ikke blev bakket op af dem.
Vi har i denne uge set eksempler på, at Menighedsråd har søgt deres biskop om at
aflyse juleaftens gudstjenesten – og fået afslag.
Og det sker fordi biskopperne formentlig alene henholder sig til Alterbogen fordi det
er her til deres myndighed og kompetence rækker!
MENIGHEDSRÅDET:
Menighedsrådet derimod er arbejdsgiver for alle øvrige ansatte og har dermed også
arbejdsgiveransvaret for dem og skal derfor også tage udgangspunkt i
arbejdsmiljølovgivningen.
Deri står, at arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdet er tilrettelagt og gennemført, så
de ansatte ikke kan komme til skade og/eller lide overlast.
I praksis betyder det, at alle opgaver naturligt indgår i den APV, som Menighedsrådet
skal lave. Reglen er også den, at der skal laves en ekstra APV, hvis der sker ændringer
på arbejdspladsen, de har betydning for arbejdsmiljøet. Det er her Coronaen kommer
ind som en meget væsentlig betydning for arbejdsmiljøet. AT har derfor lavet
særbestemmelser om hvordan ansatte skal inddrages i forebyggelsen og der er lavet
andre særregler for anmeldelse af udsættelse for Covid19 som en arbejdsskade.
Det er derfor Miljøhuset har lavet vores Coronaapv pakke, som alle kan hente her
(gratis): folkekirkensarbejdsmiljo.dk
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Ligesom når der laves en almindelig APV, skal Menighedsrådet inddrage den viden,
der er om emnet – herunder de brancherettede ting – som i dette tilfælde fx er hvad
sundhedsmyndighederne udtaler sig om, KMs Ser osv. Det er alt sammen gode ideer
og meninger om hvordan de kirkelige forhold kan Corona sikres, men der er intet i
vejen for, at I gør det endnu bedre.
Menighedsrådet skal lave deres egen individuelle risikovurdering, så det er de
konkrete forhold, der bliver spillet ind på banen. Her er der intet, der forhindrer
Menighedsrådet i at gøre retningslinjerne/reglerne bedre end det myndighederne siger.
Fx at mundbind skal bæres under hele den kirkelige handling, at der laves ensretning i
kirken, at der laves ventezoner udenfor osv.
Men Menighedsrådet skal også inddrage de øvrige retningslinjer, som myndighederne
har lavet: fx hvad betyder forsamlingspåbuddet for os, når det anbefales, at vi kun ser
max 10 i vores private boble – hvordan kan det ske sikkert på kirkens område.
Det var kun eksempler – der er mange flere.
Det skal også inddrages, at sundhedsmyndighederne har udtalt, at det er hvor der
kommer mennesker, der spredes smitte – hvordan kan vi håndtere det hos os, når vi
følger alle retningslinjer, og når det kan trækkes med ind i kirken af alle andre end
kirkens ansatte?

ANBEFALING:
Miljøhuset anbefaler, at I lokalt sætter jer ned rundt om bordet og bruger vores
juleAPV eller en anden APV og træffer de lokale forebyggende foranstaltninger, der er
nødvendige for, at alle kan komme sikkert gennem Coronajulen.
I jeres overvejelser anbefaler Miljøhuset også, at I lægger plan for hvad der skal ske,
hvis en ansat eller præst bliver syg eller hvis der sker andre ting i det omliggende
samfund som fx at smitten stiger meget, der hvor jeres kirke ligger. Fx bor alle
Miljøhusets Arbejdsmiljørådgivere i områder hvor smittede er steget med 20% fra d.
16. til d. 17/12.
Hvis I er i tvivl – så kontakt os.
Med venlig hilsen
Miljøhuset 17/12 2020
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