Foreløbigt arbejde med budgetmodellen, 5. januar 2021
I arbejdsgruppen tegner der sig forskellige veje at gå mht. budgetmodellen, og der er brug for, at PU giver
en tilbagemelding, så man kan træffe nogle valg ift. det videre arbejde.
Derfor præsenteres her 3 modeller med tilhørende beregninger, som findes på de følgende sider.
Model 1) Den nuværende model bibeholdes, og den fortsættes 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.
Fortalerne for denne model bruger i deres argumentation bl.a.:
At der er usikkerhed om troværdigheden af de statistiske indmeldinger fra sognene, og at det
derfor ikke er rimeligt, at de skal være afgørende for en væsentlig del af tildeling af ligningsmidler
At pengene skal følge borgeren, og at sognet derfor i højere grad skal have del af den reelle
kirkeskatteindtægt fra medlemmerne i sognet
At der er visse grundudgifter forbundet med at drive en kirke uanset antallet af gudstjenester,
kirkelige handlinger og øvrige aktiviteter, og at der derfor skal tildeles hver kirkekasse et større
grundbeløb
Model 3) Den nuværende model bibeholdes, der justeres for Husumvolds m2 og der implementeres en
fællespulje. MEN der bruges rullende statistiktal. Det rullende gennemsnit kan starte forskellige steder de
seneste tal, dvs. fra 2019 eller starte fra 2017 og arbejde med en indfasning. Efter valg af hvilke års
statistiktal, der skal tages gennemsnit af til modellen, 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.
ELLER man kunne implementere beskæringen over et antal år, sådan som vi gjorde det i den netop
afsluttede periode med den nye budgetmodel.
Fortalerne for denne model bruger i deres argumentation bl.a.:
At der er motivation i at vide, at ligningsbeløbets størrelse afhænger af aktivitetsniveauet og
antal deltagere
Fortalerne for model 1 og model 3 bruger i deres argumentation bl.a.:
At den eksisterende model er retfærdig ift. de reelle udgifter til:
Bygninger (formål 2 er baseret på m2 og på brug af bygninger, altså antallet af gudstjenester
og kirkelige handlinger osv.)
Gudstjenester og kirkelige handlinger (formål 3 er delvist baseret på antallet af disse, samt i
mindre grad på antallet af deltagere i disse, da antallet af deltagere kan betyde, at det er
nødvendigt med to eller flere kirketjenere)
Øvrige aktiviteter (formål 3 er delvist baseret på antallet af disse, samt i mindre grad på
antallet af disse, da det ikke giver mening at opretholde en aktivitet med uhensigtsmæssigt
få deltagere)
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Kordegn og administration, herunder kommunikation (formål 6 er baseret på et grundbeløb
til kordegn og kontor, da alle sogne har et MR, der skal betjenes, og da personregistrering er
et must i alle sogne, og ofte tager lige så lang tid i sogne med få medlemmer som i sogne
med mange)
At statistikoplysningerne fra sognene i al væsentlighed er retvisende, men at provstiet selvklart
skal invitere formænd og relevant kirkefunktionær til møde med drøftelse af ensartede
optællingsprincipper
-aktiviteter, at det er de aktiviteter,
som er kirkens, og som kræver kirketjenertimer, så altså ikke udlejning til FDF/spejdere,
pårørende eller beboerforeninger el. lign., som selv står for deres aktivitet
At vi ikke i København har tradition for at lade kirkeskattekronerne gå til det provsti/sogn, de
kommer fra men at vi politisk beslutter, hvor der er brug for penge til drift af krævende
bygninger (størrelse/alder), kirker, som trækker mange handlinger, kirker, som har en særlig
betydning i et ellers multikulturelt samfund
At kirker med en ny præst kan have brug for et økonomisk boost til at få sat den positive spiral i
gang vedr. menighedsopbygning og deraf følgende hævet aktivitetsniveau og deraf på sigt
følgende større ligningsbeløb.
At vi som provsti bør have fælles projekter i gang med et fælles formål. Provst har længe ønsket et
provstisamarbejde vedr. diakonalt arbejde, som kunne have til formål at udvide Kirkens Korshærs
Kompassets tilbud ift. overnatning og bespisning af hjemløse.
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