BOGENSE PROVSTIUDVALG

Principper for økonomisk forvaltning i Bogense provsti
Grundlaget for provstiets økonomi er kirkeskatten (1,04% i 2018). Det tilstræbes, at kirkeskatteprocenten
er konstant og gerne for nedadgående (måske 1,02% i 2021) inden for en valgperiode. (til og med 2021)

Principper for tildeling af ligningsmidler og godkendelse af budgetter:
Bogense provsti udgør ét fælles ligningsområde. De penge, vi udskriver, tilhører fællesskabet.
Det er provstiudvalgets opgave at fordele dem til de enkelte sogne, med henblik på at skabe de bedst
mulige rammer for evangeliets forkyndelse.
Drifts- og anlægsrammer udmeldt efter budgetsamrådet er endelige drifts- og anlægsrammer, som ikke må
overskrides. Hvis endeligt regnskabet overskrider budgettet, forklares dette i regnskabets forklaringsfelt.
Ved forventet disponering af menighedsrådets frie midler, skal der ved store udgiftsposter (> kr. 25.000)
søges PU om overførsel til anlægsopsparing til formålet. Ved små udgiftsposter oplyses om planen i
budgettets forklaringsfelt.
Menighedsråd, der i kirkekassen har oparbejdet et underskud i forhold til budget evt. med underskud i de
frie midler til følge, er forpligtiget på at nedbringe dette underskud i det/de efterfølgende år ved at
gennemføre besparelser, der sikrer et overskud på driften. En plan for dette beskrives i forklaring til
regnskabet samtidig med en forklaring på, hvorfor der er lavet underskud.
Menighedsrådet har fri dispositionsret inden for driftsrammen.
Der er IKKE fri dispositionsret inden for anlægsrammen. MR skal bede PU om lov til at starte et
anlægsprojekt og til at hæve penge til formålet. MR skal også bede PU om lov, hvis man ønsker at ændre
formål på en anlægsopsparing eller anlægsligning.
Ved alm. fornuftig driftsførelse hos rådet vil PU i forbindelse med budgetprocessen pålægge kassen at
bruge halvdelen af kassens frie midler til den tilladte drift. Hvis kassens frie midler er gået i minus, vil PU
ligne det beløb til kassen, der skal til, for at skabe kr. 0,00 i de frie midler.
Likviditet stillet til rådighed af provstiet pr. 1/1 i det pågældende budgetår udgør 1/10 af rådets samlede
lønudgift i regnskabet 2 år før.
Likviditet stillet til rådighed af provstiet kan ikke anvendes til at dække et evt. underskud på de frie midler.
Der gives ikke anlægsmidler til driftsudgifter såsom små reparationer og småanskaffelser på op til kr.
25.000.00. Disse udgifter planlægges og betales over driften.
Større vedligeholdelsesarbejder, såsom kalkning udvendig og indvendig, maling af bænkerader o. lign.,
f.eks. restaurering, og midler hertil tildeles som anlæg. En samlet udgift på kr. 25.000 eller derover er at
betragte som en anlægsudgift, og skal søges via anlægsligningen.
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Det er under alle omstændigheder provstiudvalgets beslutning, om et stykke arbejde eller en anskaffelse
hører under drift eller anlæg.

Låneoptagelse:
Menighedsrådene kan som udgangspunkt kun optage lån i stiftsmidlerne.
Evt. overskydende bevilgede lånebeløb tilbageholdes af Stiftet. Menighedsrådet meddeler Stiftet det
endelige lånebeløb/hovedstol, og lånet genberegnes.
Det tilstræbes, at provstiets samlede lånebelastning (renter og afdrag) ikke overstiger 0% af den samlede
kirkelige ligning i provstiet. Ekstraordinært kan provstiudvalget tillade stiftslån til en anlægsopgave.
Menighedsrådene har mulighed for at søge om et likviditetslån via 5%-midlerne. Lånet skal i henhold til
reglerne (Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi §7a) have en løbetid på maksimalt 12 måneder.
Der kan ikke optages kassekreditter, indgås afbetalingskontrakter eller leasingaftaler med private aktører
uden provstiudvalgets godkendelse. Det gælder også ved fornyelser af de pågældende kontrakter.
Der kan i helt særlige tilfælde optages realkreditlån, men kun med provstiudvalgets godkendelse.

Øvrige principper:
Ved alle større anskaffelser og vedligeholdelsesarbejder (> kr. 50.000,00), også selv om det ikke kræver
provstiets eller stiftets godkendelse, skal menighedsrådet indhente mindst 2 tilbud.
Ved indsendelse af projektansøgninger til behandling i provstiudvalget, skal der altid indhentes mindst 2
tilbud inden provstiudvalgets endelige godkendelse.
Ved større restaureringsarbejder, nybyggeri o. lign. kan den endelige godkendelse ikke gives før, der har
været afholdt licitation.

Ovenstående principper genoptages efter hvert nyvalg (næst nyvalg i 2021) til provstiudvalget samt efter
behov.

Godkendt på provstiudvalgsmøde den 11. januar 2018.
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