
 

Delegeretmøde 2022 

Tillæg til bestyrelsens beretning 

 

Forslag til ændringer af den lokale økonomistyring 

Kirkeministeriet nedsatte i januar en arbejdsgruppe, som skulle se på behovet for justeringer af rammerne 

for styringen af folkekirkens lokale økonomi. Ministeriets baggrund var blandt andet, at en række forsøg i 

folkekirken var afsluttet, og der var behov for at vurdere, hvilke lovændringer, forsøgene gav anledning til. 

Landsforeningens var godt forberedt, idet bestyrelsen tidligere har udarbejdet en række forslag til justeringer 

i økonomiloven. 

Arbejdsgruppen har foruden Landsforeningen haft repræsentanter fra biskopperne, Provsteforeningen og 

stiftskontorcheferne. Arbejdsgruppen har netop holdt sit afsluttende møde den 7. juni og en rapport forventes 

udsendt medio juni. 

Bestyrelsen har drøftet gruppens forslag med udgangspunkt i foreløbige tekster og vil med dette tillæg til 

bestyrelsens beretning give årsmødedeltagerne mulighed for at orientere sig om forslagene. Forslagene vil 

kort blive fremlagt på delegeretmødet under bestyrelsens beretning. 

Blandt hovedpunkterne er følgende forslag: 

Mulighed for at afsætte en reserve til tillægsbevillinger 

På det første budgetsamråd efter menighedsrådsvalg kan menighedsrådene på et budgetsamråd beslutte, at 

der i den årlige budgetproces skal afsættes en reserve til tillægsbevillinger. Provstiudvalget beslutter 

bevillinger i løbet af budgetåret. Reserven skal kunne anvendes til brede formål. Dele af reserven kan 

øremærkes. Ordningen vil erstatte 5 %-midlerne. 

 

Mulighed for at provstiudvalget kan yde projektbevillinger indenfor driftsrammen 

Projektbevillinger skal anvendes til nærmere bestemte driftsformål, herunder driftsformål, som i dag 

håndteres med anlægsbevillinger. Der foreslås desuden mulighed for at tilbageføre ubrugte anlægsmidler og 

mulighed for at opspare anlægsmidler i provstiudvalgskassen 

 

Ophævelse af krav om dispensation fra Kirkeministeriet ved delegering af opgaver/kompetence fra 

menighedsråd til provstiudvalg 

På følgende områder skal man kunne undgå at søge dispensation: Administration, personaleadministration, 

bygningsvedligeholdelse, bygningsteknisk rådgivning, skole-kirke-samarbejde og kommunikation 

 

Mulighed for at nedsætte en fællesbestyrelse for alle/flere samarbejder i provstiet i stedet for at hvert 

samarbejdsinitiativ har sin egen bestyrelse 

Deltagerne i det enkelte samarbejde afgør, om det skal ledes af fællesbestyrelsen. Provstiudvalget 

tilrettelægger valg til fællesbestyrelsen, som består af 5 medlemmer med flertal af læge medlemmer. 

 

Større mulighed for at ansætte specialister i provstiet 

Det vil f.eks. være HR-konsulenter og byggesagkyndige. Forslaget er at give lovhjemmel og derefter indlede 

forhandlinger med parterne 

 

Mulighed for, at større samarbejder kan få eget CVR-nummer og modtage midler direkte fra provstiet 

Der arbejdes med en minimumstørrelse på 4 årsværk eller en omsætning på 3 mio. kr. 

 

Mulighed for mere fleksibel budgetproces og en kortere regnskabsproces 

Provstiudvalget skal kunne tilpasse budgetprocessen efter lokale ønsker og behov, f.eks. undlade at 

anmode menighedsrådene om foreløbige budgetter inden udmeldingen af driftsrammer. Regnskabet 

offentliggøres når det er godkendt af menighedsrådet, dvs. inden revision. 

 

Forhøjelse af det maksimale stiftsbidrag fra 1 % til 2 % 

 



 

 

Bestyrelsens opmærksomhedspunkter 
Bestyrelsen vil drøfte forslagene grundigt, når den endelige rapport foreligger. Bestyrelsen har umiddelbart 

følgende opmærksomhedspunkter: 

• Muligheden for at afsætte en reserve til tillægsbevillinger giver risiko for glidning af kompetence fra 

menighedsrådene til provstiudvalgene. Vi skal finde den rette balance. 

• De foreslåede projektbevillinger, som tildeles af provstiudvalgene, kan være midler, der i dag er en 

del af menighedsrådenes frie driftsramme. 

• Ved at hæve loftet over stiftsbidraget åbnes der mulighed for at flytte økonomisk indflydelse til 

stiftsrådene.  

• En række af forslagene giver nye muligheder for frugtbart samarbejde mellem menighedsråd og 

provstiudvalg. For at det kan virke efter hensigten, er det afgørende, at der findes et velfungerende 

demokrati i det enkelte provsti.  

• De rejste forslag giver lokal fleksibilitet, men det kan næppe undgås, at reglerne vil blive mere 

komplicerede. 

• Vi skal overveje den måde, ansættelsen af specialister i provstierne, koordineres på. Der kan være 

behov for en koordinering på landsplan og ikke alene på stiftsplan. 

 

Den videre proces: 
Kirkeministeriets tidsplan er, at gruppens rapport sendes i høring hos menighedsråd, provstiudvalg m.fl. med 

svarfrist den 18. august.  

Høringsfristen opfylder de formelle regler, men bestyrelsen har gjort ministeriet opmærksom på, at de 

færreste menighedsråd og provstiudvalg holder møde fra medio juni til 18. august. Lovforslag bør efter vores 

opfattelse ikke fremsættes uden reel mulighed for forudgående behandling i menighedsråd og provstiudvalg.  

 

 

Revideret 13. juni 2022 


