
Møde i arbejdsgruppen vedr. Bispebjerg-Brønshøj-modellen 

d. 30. november 2020 
 

Tilstede: Johanne, Karen-Marie, Johanne, Mads, Stefan, Augusta, Mogens 

På mødet blev udviklingen af den nye budgetmodel drøftet igen. Modellen skal være klar til foråret.  

Karen-Marie lagde op til, at arbejdsgruppen fremadrettet tog stilling til, om modellen skal være mere enkel 

eller kompleks. Hun udtrykte, at det aktuelle fokus bør være at formulere, hvilke parametre der p.t. tæller 

med, og hvilke parametre der ønskes talt med på sigt. Dette skal munde ud i et oplæg, som forelægges PU.  

Mødet afstedkom følgende highlights: 

Der blev udtrykt bred enighed om nedsættelse af en udviklingspulje, der kunne søges af de enkelte kirker. 

Hvor stor denne pulje skal være, ligger ikke fast, men der blev talt om 1% svarende til ca. ½ mio.  

Provsten udtrykte ønske om, at der også blev afsat penge til diakoni.  

Registreringspraksissen af kan- vs. skal-aktiviteterne blev debatteret igen. Augusta udtrykte ønske om 

møde med provstiets kordegne med fokus på denne registreringspraksis, så sidstnævnte ensrettes, hvorved 

risiko for uretmæssig forfordeling af enkelte kirker mindskes.  

Med henblik på at forelægge PU forskellige mulige modeller, blev følgende foreslået:  

Model 1) Fortsæt med den nuværende model, og lad den fortsætte x antal år for at give budgetsikkerhed, 

dog med følgende 2 ændringer:  

 Husumvolds kvadratmeter justeres 

 Puljen med 1% implementeres 

Model 2) Modellen gentænkes fra scratch for at genvurdere, hvilke statistiktal, der skal indgå, hvad der skal 

tælles med, og hvordan forskellige parametre skal vægtes. Muligvis kunne denne model også indebære et 

grundbeløb.  

Model 3) Fordelingen fra den nuværende model bibeholdes, men der bruges rullende statistiktal for 3 år. 

Ligeledes trækkes der også et beløb ud til en pulje. Hvornår det rullende gennemsnit skal starte fra var der 

delte meninger om. Nogle mente, man skulle starte med de seneste tal, dvs. fra 2019, mens andre mente, 

man skulle starte fra 2017 og arbejde med en indfasning.  

Efter valg af model kunne man vælge at tage stilling til at indføre et princip om et beskæringsloft, så den 

enkelte kirke maximalt kan risikere at blive beskåret en vis procentdel.  

Næste skridt:  

PU melder ud, hvad de tænker om det forelagte. Derefter skal der være et nyt møde mellem 13. januar og 

4. februar. 18. januar i Tagensbo fra 17-19 blev foreslået.  

 


