SKIVE OG SALLING PROVSTIER
Principper for den økonomiske forvaltning i Skive og Salling provstier
Forudsætning: grundlaget for provstiernes økonomi er kirkeskatten. Det tilstræbes, at
kirkeskatteprocenten er konstant indenfor en valgperiode. Dog kan der ske ændringer, hvis afgørende
hensyn til det kirkelige liv fordrer det.
Der tilbageholdes op til 5% af den samlede ligning til uforudsete og uopsættelige udgifter i
menighedsrådene.

Principper for tildeling af ligningsmidler og godkendelse af budgetter
Skive og Salling provstier udgør ét fælles ligningsområde. De penge, vi udskriver, tilhører fællesskabet.
Det er provstiets opgave at fordele dem til de enkelte sogne, så rammerne for at evangeliet kan
forkyndes bedst muligt er til stede.
Drifts- og anlægsrammer udmeldt efter budgetsamrådet er endelige drifts- og anlægsrammer, som ikke
må overskrides. Menighedsrådene skal tilrette budgettallene til de beløb, som fremgår af de udmeldte
rammer.
Likviditet stillet til rådighed af provstiet kan max. være 7% af driftsudgifterne for det pågældende
budgetår. Der tages dog individuelle hensyn. Er der frie midler kan provstiudvalget reducere i
driftsrammen i det efterfølgende budgetår.
Anvendelse af et evt. driftsoverskud skal oplyses til provstiudvalget i kommentarerne til regnskabet.
Driftsoverskud kan kun undtagelsesvist overføres til efterfølgende budgetår og kun efter
provstiudvalgets godkendelse, inden udgangen af november.
Provstiudvalget skal kun ansøges om ændringer i driftsrammen indenfor formål 5, som vedrører
præstegården.
Der gives ikke anlægsmidler til løbende vedligeholdelse som f.eks. udvendig kalkning af kirke, maling
af vinduer og til reparation og indkøb af mindre maskiner. Disse udgifter skal betales over driften.
Kalkning indvendig, maling af bænkerader o.l. regnes som restaurering og midler dertil tildeles som
anlægsmidler.
Ved anskaffelser og ved vedligeholdelsesarbejder samt anlægsarbejder over kr. 40.000 incl. moms skal
menighedsrådet indhente mindst to tilbud.
Menighedsråd, hvis kirkekasse har mindre end 7% i likviditet stillet til rådighed af provstiet, kan ikke
forvente at få tilført ekstra ligningsmidler til styrkelse af likviditeten.
Menighedsråd, der i kirkekassen har oparbejdet et underskud, forventes at søge underskuddet bragt
(gradvis) ned ved at foretage besparelser, som sikrer at driften går i nul de(t) kommende år.
Vedr. låntagning: menighedsrådene kan kun optage lån i stiftsmidlerne og kun efter forudgående
tilsagn fra provstiudvalget. Der må således ikke optages kassekreditter og indgås afbetalingskontrakter
med private aktører. Indgåelse af leasingaftaler kan kun ske med provstiudvalgets godkendelse. Der kan
i særlige tilfælde optages realkreditlån, men igen kun efter provstiudvalgets og stiftsøvrighedens
godkendelse.
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Menighedsrådene kan først medtage udgifter til afdrag og renter i budgettet, efter at et ansøgt projekt er
endelig godkendt af provstiudvalget – ansøgningen indsendes til provstiudvalget senest 1. maj og kan
derefter medtages på budgettet i det efterfølgende år. Dette betyder, at der vil være en tidsnær
sammenhæng mellem godkendelse af projektet, tilsagn om lån og den efterfølgende iværksættelse af
projektet.
Ved projektstart skal menighedsrådet sende en plan for, hvorledes lånebeløbet ønskes udbetalt med
oplysning om datoer og rater. Evt. overskydende bevilgede lånebeløb tilbageføres til stiftet.
Menighedsrådet meddeler Stiftet det endelige lånebeløb/hovedstol. Lånet nyberegnes. Overskydende
lånebeløb kan kun undtagelsesvist anvendes til formål, der ikke indgik i det oprindelige projekt og altid
først efter provstiudvalgets forudgående godkendelse.
Optagelse og afvikling af lån

Det tilstræbes, at Skive og Salling provstier max. har en lånebelastning(renter+afdrag) på ca. 15 % af
den samlede kirkelige ligning.
Optagelse af lån fra 5% midlerne (Lov om folkekirkens økonomi §7a stk. 2).
I forbindelse med budget, hvor en del anlægsprojekter skal finansieres over ligningen med 1/12
udbetaling pr. måned af den bevilgede anlægsramme, kan et menighedsråd i regnskabsårets løb få
likviditetsvanskeligheder.
Derfor vedtages det, at det enkelte menighedsråd i forbindelse med udmelding af drifts- og
anlægsramme, orienteres om muligheden for at søge et 5% middellån. Lånet skal være indfriet indenfor
1 år efter optagelsen.
Provstiudvalgets politik vedr. menighedsråds ønsker om anskaffelse af aflastningskirkeklokker
herunder ansøgning om fondsmidler til formålet:
PU imødekommer almindeligvis en ansøgning fra et menighedsråd, som ønsker en ny kirkeklokke med
begrundelse i, at den eksisterende klokke fx har en revne eller anden skade. Ansøgning skal vedlægges
udtalelse fra stiftets klokkekonsulent med en beskrivelse og vurdering af problemet.
PU imødekommer almindeligvis ikke en ansøgning, der alene har sin begrundelse i, at man ønsker
automatisk ringning, men har fået afslag pga. den eksisterende klokkes beskaffenhed. Det samme
gælder i forbindelse med en fondsansøgning.
Der er knyttet etableringsomkostninger til et sådant projekt og PU prioriterer ikke dette fremfor
nødvendige projekter i en periode med begrænsede midler.
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Principper for tildeling af midler til orgler i Skive og Salling provstier
I lyset af en stram økonomi har provstiudvalget for Skive og Salling provstier fundet det nødvendigt at
indføre et fordelingsprincip i provstierne mht. anskaffelse af orgler/udvidelse af eksisterende orgler. Når
en ansøgning om nyt orgel/udvidelse af orgel kommer fra et givet menighedsråd, lægger provstiudvalget
følgende til princip for behandling af ansøgningen:
Har pastoratet i forvejen et orgel af denne størrelse og kapacitet? I så fald kan der ikke påregnes
godkendelse af økonomi til et sådant orgel i et andet sogn i pastoratet. Til gengæld ser provstiudvalget
velvilligt på ansøgninger om anskaffelse af digitale orgler, når dette skønnes nødvendigt, eller rimelig
renovering af allerede eksisterende orgler, hvis sådanne ikke bedre kan erstattes med digitalt orgel eller
evt. klaver.

Godkendt på provstiudvalgsmøde 22. oktober 2020.

