Bevar Ringkøbing Bymidte
v/ Karen Hindø
Vester Strandsbjerg 5b
6950 Ringkøbing

For borgerinitiativet Bevar Ringkøbing Bymidte har De ved brev af 28. oktober
2015 indsendt en klage til Folketingets Ombudsmand. Samtidig med at Folketingets Ombudsmand ved brev af 14. marts 2016 besvarede Deres klage, fremsendte ombudsmanden klagen til Kirkeministeriet, idet ombudsmanden anførte, at brevet sendes som en anmodning til Kirkeministeriet om at besvare Deres
klage.
Ministeriet bad ved mail af 12. maj 2016 Ribe Stiftsøvrighed om en udtalelse til
brug ved besvarelsen af klagen. Herefter har ministeriet ved brev af 12. september 2016 modtaget stiftsøvrigheden over Ribe Stifts udtalelse til sagen.
På grund af afholdelsen af menighedsrådsvalg den 8. november 2016 har det
desværre ikke været muligt for ministeriet at besvare Deres klage før nu.
Klage over Ribe Stiftsøvrighed og Ringkøbing Sogns menighedsråd
Det fremgår af Deres brev af 28. oktober 2015 til Folketingets ombudsmand, at
De har klaget over flere forhold:
- Ribe Stiftsøvrigheds svar i brev af 15. oktober 2015 vedrørende Ringkøbing
Sogns menighedsråds behandling af sagen om erhvervelse af ejendommen Kirkepladsen 1, Ringkøbing og de efterfølgende sagsbehandlingsskridt i byggesagen vedrørende indretning af et kirkehus på ejendommen, samt afholdelsen af
menighedsmøder.
- Ribe Stiftsøvrigheds svar i brev af 15. oktober 2015 over Ringkøbing provstiudvalgs sagsbehandling og tilrettelæggelse af mødeoffentlighed ved provstiudvalgets møder.
Sagens baggrund
I udtalelsen til ministeriet af 12. september 2016 har Ribe Stift oplyst, at Ringkøbing menighedsråd 23. oktober 2013 besluttede at købe ejendommen Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing af Ringkøbing Kommune, der gennem flere år havde forsøgt at sælge ejendommen, som indtil 2010 husede en musikskole.
Formålet med købet af ejendommen var at få mulighed for at tilvejebringe bedre lokaliteter til kirkens personale, sognets aktiviteter og konfirmandundervisningen.
Ved købsaftale af 7. november 2013 køber menighedsrådet ifølge det af Ribe
Stift i brev af 15. oktober 2015 oplyste ejendommen under forudsætning af, at
Ringkøbing Kommune ville meddele tilladelse til nedrivning af ejendommen.
Umiddelbart efter købet opstarter Ringkøbing menighedsråd en byggesag og
menighedsrådet orienterer Ringkøbing Provstiudvalg en skitse til det påtænkte
anlægsarbejde (kirkehusbyggeri) med en foreløbig finansieringsplan. I juni

Frederiksholms
Kanal
2121
Frederiksholms
Kanal
1220
København
Postboks
2123 K
www.km.dk
1015 København K
www.km.dk
Telefon 3392 3390
Telefax 3392 3913
e-post

km@km.dk

Dokument nr.: 6890/17
Dette dokumentnr. bedes oplyst ved
henvendelse til Kirkeministeriet

Dato: 27. januar 2017

2014 foreligger der et projekt for et nybyggeri på ejendommen udarbejdet af
Tegnestuen Fjordlyst.
Den 19. november 2014 blev et fakkeloptog arrangeret af borgerinitiativet mod
menighedsrådets planer om nedrivning af musikskolen på ejendommen Kirkepladsen 1 i Ringkøbing. På et menighedsmøde 11. december 2014 orienterer
menighedsrådet om rådets arbejde for etablering af et kirkehus samt status for
overvejelserne.
Forud for dette menighedsmøde har menighedsrådet anmodet arkitektfirmaet
Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S om at foretage en vurdering af musikskolens egnethed for istandsættelse og indretning herunder et økonomisk
overslag. Arkitektfirmaet konkluderede i et notat af 10. december 2014, at
bygningen havde potentiale til at blive et velfungerende administrationshus for
menighedsrådet, men at en mere præcis kalkulation for udgifterne til istandsættelsesarbejder ved den eksisterende bygning forudsatte at der blev udarbejdet et mere detaljeret forslag til en nyindretning af ejendommen.
I notatet oplyser arkitektfirmaet, at ejendommens bevaringsværdi, hvis den var
blevet foretaget i 2014 i form af en nyregistrering i stedet for den gamle SAVEvurdering fra 1992 sandsynligvis ville resultere i en højere bevaringsværdi på
”3”. I tilslutning hertil har arkitektfirmaet i øvrigt anført, at: ”Den gamle SAVEvurdering fra 1992 har således på et mangelfuldt grundlag givet jer indtryk af,
at bygningen kun har lav bevaringsværdi. Derved har kommunen på et bevaringsmæssigt uargumenteret grundlag meddelt, at bygningen kan nedrives.”
I januar 2015 afholder borgerinitiativet Bevar Ringkøbing Bymidte og Ringkøbing Sogns menighedsråd møde om sagen. Menighedsrådet kontakter efter dette møde arkitektfirmaet (Ebbe Marxen) for et projekt for renovering af den eksisterende bygning. Et sådant projekt vælger menighedsrådet på et menighedsrådsmøde 9. april 2015 dog ikke at arbejde videre med, men beslutter sig
for at søge Ringkøbing Kommune om tilladelse til nedrivning af musikskolen
samt opførelse af en mindre ny bygning på grunden.
Ringkøbing Kommune meddeler 6. maj 2015 tilladelse til nedrivning af ejendommen Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing, hvorefter ejendommen i løbet af efteråret 2015 bliver nedrevet.
På et nyt menighedsmøde afholdt den 12. maj 2015 orienterer menighedsrådet
om, at det har besluttet ikke at gøre brug af arkitektfirmaet Ebbe Marxens renoveringsforslag, og at menighedsrådet foretrækker at der opføres en ny bygning.
Herefter klagede borgerinitiativet Bevar Ringkøbing Bymidte 15. maj 2015 til
Ribe Stift over menighedsrådets behandling af sagen. Ved brev af 18. maj 2015
meddeler Ribe Stift, at beslutningen om nedrivning er stillet i bero, indtil stiftsøvrigheden har behandlet sagen.
I sit svar af 9. juni 2015 til borgerinitiativet Bevar Ringkøbing Bymidte oplyste
Ribe Stiftsøvrighed, at menighedsrådet har fulgt gældende kirkelig lovgivning,
men at den kunne konstatere, at menighedsrådet fejlagtigt havde undladt at
fremsende arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S’ notat af 10.
december 2014 til Foreningen Bevar Ringkøbing Bymidte i en sag om aktind-
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sigt. Dette forhold bad Ribe Stiftsøvrighed menighedsrådet tage stilling til. Menighedsrådet besluttede herefter på et menighedsrådsmøde 11. juni 2015 at
meddele borgerinitiativet Bevar Ringkøbing Bymidte aktindsigt i notatet, som
blev sendt ved menighedsrådets brev af 14. juni 2015.
Ribe Stiftsøvrighed oplyser i brev af 15. oktober 2015 til borgerinitiativet Bevar Ringkøbing Bymidte, at den har behandlet sagen i medfør af § 45 og § 46,
stk. 1 i lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013.
Disse bestemmelser har følgende ordlyd:
§ 45. Tilsynet med menighedsrådenes økonomiske forvaltning varetages af
provstiudvalget og stiftsøvrigheden efter de bestemmelser, der er fastsat herom.
Tilsyn med menighedsrådenes funktion i øvrigt udøves af biskoppen efter reglerne herom.
§ 46. Har menighedsrådet truffet en beslutning, der strider mod lovgivningen,
kan stiftsøvrigheden sætte beslutningen ud af kraft, hvis den ikke er bragt til udførelse. Under behandlingen af sagen kan stiftsøvrigheden midlertidigt suspendere den endnu ikke udførte beslutning.

I medfør af § 47 i lov om menighedsråd kan stiftsøvrighedens afgørelser efter §
46, stk. 1 i lov om menighedsråd indbringes for Kirkeministeriet.
Ribe Stiftsøvrigheds suspension ved brev af 18. maj 2015 af menighedsrådets
beslutning om at foretage nedrivning af den eksisterende ejendom på Kirkepladsen 1, Ringkøbing ophævede stiftsøvrigheden allerede ved brev af 9. juni
2015 til Ringkøbing Sogns menighedsråd.
Herefter besluttede Ringkøbing Sogns menighedsråd sig som bygherre for at
iværksætte nedrivningen af ejendommen Kirkepladsen 1 i overensstemmelse
med Ringkøbing Kommunes nedrivningstilladelse, og for at indsende projektet
for et nybyggeri sammen med en finansieringsplan til endelig godkendelse i
Ringkøbing Provstiudvalget.
Ringkøbing Provstiudvalg behandlede ifølge det i Ribe Stiftsøvrigheds brev af
15. oktober 2015 oplyste byggesagen på møder afholdt henholdsvis den 24. juni og 21. oktober 2015.
Kirkeministeriets bemærkninger
Menighedsråd kan ikke betegnes som hverken statslige, kommunale eller regionale organer. Menighedsråd er selvstændige demokratiske valgte organer,
som alene står i et underordnelsesforhold til andre myndigheder, hvor dette er
særskilt hjemlet.
Statslige myndigheder kan således ikke give et menighedsråd tjenestebefalinger. Der findes heller ikke nogen overordnet myndighed, som har adgang til at
lave et menighedsråds beslutning om eller til at handle i dets sted.
Det forhold, at Ringkøbing Sogns menighedsråd efter afholdelsen af mødet i januar 2015 endeligt beslutter sig for at fortsætte med projektet til et nybyggeri
giver ikke ministeriet anledning til bemærkninger.
Ribe Stiftsøvrighed har i sin udtalelse i brev af 12. september 2016 til Kirkeministeriet blandt andet anført, at der til møder i såvel menighedsråd som prov-
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stiudvalg som udgangspunkt er offentlig adgang og at det betyder, at enhver
under iagttagelse af god ro og orden har mulighed for at overvære møderne
som tilhører i det omfang det er praktisk muligt.
Kirkeministeriet er med Ribe Stiftsøvrighed enigt i dette og finder heller ikke,
at det kan anses for en fejl, at foreningens ønske om at få flyttet provstiudvalgsmøder til en anden lokalitet med bedre pladsforhold for tilskuere ikke er
blevet efterkommet.
Efter den anledning sagen dertil giver, bemærkes, at ministeriet ikke finder
grundlag for at antage, at Ringkøbing Sogns menighedsråd har forsøgt at sløre
hensigten med erhvervelsen af ejendommen Kirkepladsen 1 i Ringkøbing, der
er nedrevet.
Ministeriet skal beklage at der ikke har været tid til at besvare borgerinitiativets klage over Ribe Stiftsøvrigheds to besvarelser af 15. oktober 2015 før nu.
Med venlig hilsen

Jørgen Kroer
specialkonsulent

Kopi til:
Folketingets Ombudsmand, skr. 14. marts 2016 (dok. nr. 15/04666-6)
Ribe Stiftsøvrighed, brev af 12. september 2016
Ringkøbing Provstiudvalg
Ringkøbing Sogns menighedsråd.
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