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Erfaringsudveksling om håndtering af økonomiske udfordringer frem mod 2021

Baggrund

▪ Stigningen i landskirkeskatten på grund af pensionsudfordringen

▪ Konsekvenserne af ny ferielov

▪ Udgifter til omlagt IT-finansiering

▪ Forsikringsbidrag

▪ Indefrosne ejendomsskatter

Så nu skal vi 

▪ Tættere på de fire nævnte økonomiske udfordringer

▪ Høre til to cases for, hvordan udfordringerne håndteres

▪ Og ikke mindst høre fra hinanden, hvad der er gjort af gode overvejelser
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Pensionsforpligtigelsen

Baggrund

▪ Genberegning af pensionsforpligtigelsen for tjenestemandsansatte

▪ Større udgift til pensionsforpligtigelsen end forventet

Kirkeministeriet offentliggjorde den 26. marts 2019 indstilling fra budgetfølgegruppen til kirkeministeren 

angående en løsning for pensionsforpligtigelse

▪ Landskirkeskatten hæves med cirka 70 mio. kr. årligt fra 2021

▪ Fællesfondens andel af pensionsforpligtigelsen hæves med 95,1 mio. kr. fra og med 2020

Det betyder, at

▪ Den øgede pensionsforpligtigelse løftes solidarisk i sognene

▪ Omprioritering på 1,22 pct. af det lokale råderum fra 2021
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Ny ferielov

Baggrund
▪ Ny ferielov, som træder i kraft fra 1. september 2020. Der optjenes ferie i samme år, som man afholder 

ferien
▪ Overgangsordning: Indfrysning af de feriepenge, der er optjent efter den gamle ferielov i perioden 1. 

september 2019 til 31. august 2020. De indefrosne midler kommer først til udbetaling, når den enkelte 
medarbejder forlader arbejdsmarkedet. 

▪ Der skal ske indberetning af beløbets størrelse for hver enkelt medarbejder til Lønmodtagernes 
Feriemidler for perioden 1. september 2020 til 31. december 2020. Indbetaling vil tidligst være muligt i 
2021.

Det betyder, at menighedsrådene allerede i år får en ekstraudgift, som, når den betales, vil forringe 
driftsresultatet for den enkelte kirkekasse.

Der er i øjeblikket forhandlinger mellem Kirkeministeriet, Provsteforeningen og Landsforeningen om, 
hvordan man skal håndtere de regnskabsmæssige konsekvenser af ferieloven og andre økonomiske 
forpligtelser, som menighedsrådene skal tage højde for, formentlig med et særligt bilag i årsregnskabet 
for kirkekassen.
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Omlagt IT-finansiering

Baggrund

▪ Udbredelsen af brugerlicenser har været stigende gennem flere år og er i dag den dominerende 

betalingsmodel i markedet for pc-programmer mv. 

▪ Den nuværende betalingsmodel, hvor Folkekirkens IT opkræver en afgift pr. pc (fremfor pr. bruger) og i 

øvrigt afholder udgifterne til bestemte Kirkenet-pc’er og ikke til andre, vurderes derfor ikke længere 

holdbar. Derfor omlægges betalingen af brugerdrevne IT-udgifter, således at de fremover afholdes af 

brugerne fremfor som i dag af en blanding af brugernes egne budgetter og Folkekirkens IT’s budget.

▪ Udgiften for kirkekasserne er endnu ikke specificeret på sogne, men udgiften skal håndteres, når den 

er kendt.
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Forsikringspræmie

Baggrund

▪ Der har været reducerede forsikringsbidrag og præmiefrie år gennem de senere år

▪ Det er vanskeligt at finde den rigtige model for udjævning af præmierne, ikke mindst i lyset af, at de 

udmeldes i marts/april for det efterfølgende kalenderår

▪ Der arbejdes fortsat på at finde en god model for forsikringsbidraget samtidig med, at der også 

indtænkes dækning for en 1.000-års skade, som for eksempel at Roskilde Domkirke brænder helt ned

▪ Kapitalen er fortsat stigende og større end tilsigtet. Årsagen er gode skadesproblemer, der har ikke 

været store stormskader eller store skybrudsskader i mange år
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Indefrosne ejendomsskatter

Baggrund

▪ Stigninger i grundskylden i perioden 2018-2020 indefryses – kan ikke fravælges

▪ Nye boligskatteregler træder i kraft 2021 – er nu udskudt

▪ Indefrysningen er rentefri frem til 2021 – Regler derefter kendes ikke

▪ Beløbet forfalder til betaling ved salg af ejendommen
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Caseeksempel: Middelfart provsti

Udgifterne for provstiet andrager

Pensionsudfordringen: Kr. 638.000 (andel = 1,22 %)

Ny ferielov: Kr. 1.700.000 (2018-tal) (andel = 3,25 %)

Omlagt IT-finansiering: Kr. 210.000 (andel = 0,4 %)

Forsikringsbidrag: Kr. 142.000 (andel = 0,3 %)

Indefrosset grundskyld: Ikke opgjort – ikke alle sogne har indefrosset grundskyld

Samlet Kr. 2.690.000 (andel = 5,17 %)

Provstiets samlede økonomi

Udskrevet kirkeskat 52.251.000 kr. – kirkeskatteprocent: 0,90, antal folkekirkemedlemmer: 32.981

Hvordan håndteres udfordringerne?

▪ Mellemregningskontoen (ferieloven)

▪ Likviditet stillet til rådighed

▪ Forhøjelse af kirkeskat

▪ Anlægspuljer
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Caseeksempel: Ballerup udskrivningsområde (Ballerup-Furesø provsti. Ballerup 

og Furesø kommuner)

Udgifterne for udskrivningsområdet andrager
Pensionsudfordringen: Kr. 544.120, – svarende til 1,22 % af samlet udskrevet kirkeskat 2020
Ny ferielov: Kr. 2.600.000,- svarende til ca. 5,6% af samlet udskrevet kirkeskat 2020
Omlagt IT-finansiering: Ikke opgjort
Forsikringsbidrag: Kr. 495.000,- svarende til ca. 1% af samlet udskrevet kirkeskat 2020
Indefrosset grundskyld: Ikke opgjort – ikke alle sogne har indefrosset grundskyld
Samlet Kr. 3.639.120,- svarende til ca. 8,2 % af samlet udskrevet kirkeskat 2020

Udskrivningsområdets samlede udskrevne kirkeskat:
Udskrevet kirkeskat Kr. 44.600.000,- kirkeskatteprocent: 0,72, antal folkekirkemedlemmer 32.437

Hvordan håndteres udfordringerne?
▪ Pensionsudfordringen: Er ikke besluttet. Enten reducerede udgifter eller en forhøjelse af kirkeskatten
▪ Ny ferielov: Der hensættes solidarisk kr. 500.000,- årligt fra 2020
▪ Omlagt IT-finansiering: Indregnes i de løbende udgifter
▪ Forsikringsbidrag: Indregnes i de løbende udgifter
▪ Indefrosset grundskyld: Forventes indfriet når muligt
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Nu er det jeres tur…

▪ Hvor stor en udfordring vurderer I, det andrager for jeres provsti?

▪ Har I allerede i provstiudvalgene gjort jer tanker om, hvordan udfordringerne løses?

▪ Gruppearbejde og fælles opsamling efterfølgende
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