Vedtægt
om besluttende budgetsamråd
i Grene provsti i medfør af § 5, stk. 4, i lov om folkekirkens økonomi,
jf. lovbekendtgørelse 753 af 25. juni 2013

Deltagere og formål
§ 1. Menighedsrådene i Givskud, Gadbjerg, Øster Nykirke-Vonge, Thyregod-Vester, RingiveLangelund-Lindeballe, Give-Vorslunde, Farre, Randbøl-Nørup sogne, Grene provsti, Ribe stift, har
besluttet at lade den hidtidige aftale dateret d. 1. juli 2004 med afsæt i den såkaldte Brande-model
til fordeling af ligningsmidler mellem kirkekasserne erstatte af nærværende aftale om samarbejde
mellem menighedsråd om ligningsbeløbets fastsættelse i medfør af § 5, stk. 4, i lov om folkekirkens
økonomi, jf. lovbekendtgørelse 753 af 25. juni 2013.
Stk. 2. Denne vedtægt fastlægger provstiudvalgets og budgetsamrådets kompetencer samt
forretningsorden for budgetsamrådet.
Hjemsted
§ 2. Samarbejdet har hjemsted i en del af Vejle kommune.
Samarbejdets opgaver
§ 3. Det besluttende budgetsamråd fastsætter de overordnede målsætninger for udgifter og ligning
set i et flerårigt perspektiv, jf. lov om folkekirkens økonomi, § 6, stk. 2.
Stk. 2. Det besluttende budgetsamråd godkender rammebevilling for kirkekassernes driftsudgifter
og bevilling for kirkekassernes anlægsudgifter.
Stk. 3. Det besluttende budgetsamråd fastsætter ligningsbeløbet til de berørte sognes kirkekasser.
Ved ligningsbeløbets fastsættelse finder reglerne i lov om folkekirkens økonomi § 7a, stk. 2,
tilsvarende anvendelse.
Stk. 4. De af aftalen berørte menighedsråd indsender budgettal og ønsker for det kommende
budgetår til provstiudvalget i Grene provsti senest d. 15. maj.
Stk. 5. Forud for og senest tre uger før det besluttende samråd, som afholdes senest d. 10.
september, udsender provstiudvalget til menighedsrådene følgende materiale til drøftelse i de
enkelte menighedsråd forud for det besluttende samråd:
a. De modtagne budgetters hovedtal
b. Provstiudvalgets kommentarer til de indsendte budgetter.
c. Oplysninger indhentet fra kommunen angående indestående på provstiets
mellemregningskonto med kommunen primo indeværende år, samt et skøn for samme konto
primo budgetåret; skøn over beskatningsgrundlaget i budgetåret og over udviklingen i
beskatningsgrundlaget i de følgende tre år.
d. En skematisk oversigt over oplysninger indhentet fra de enkelte menighedsråd vedr. planer
og ønsker af betydning for prioriteringen af større udgifter i de følgende tre år efter
budgetåret – benævnt 3-Årsplanen.
e. Konsekvensberegninger for kirkeskatteprocenten ud fra ligningsbeløbene i de modtagne
budgetter.
f. Konsekvensberegninger for de følgende tre år ud fra kassernes udgifter og indtægter
(ydelser på lån; nødvendige eller mulige ændringer af kassebeholdninger; ændringer af

driftsudgifter; skøn over ændringerne i kassernes indbetalinger) sat i forhold til
menighedsrådenes ønsker med hensyn til henlæggelser, anlægs- og driftsudgifter.
§ 4. Menighedsrådene indkaldes af provstiudvalget til det besluttende samråd med tre ugers varsel
og er dermed beslutningsdygtigt.
Stk. 2 Hvert menighedsråd er forpligtet til at deltage med to repræsentanter. Herudover kan en
kasserer eller regnskabsfører, der ikke er medlem af menighedsrådet, efter menighedsrådets ønske
deltage.
§ 5. Før fristen for indsendelse af budgetter for kirkekasserne i ligningsområdet til provstiudvalget
d. 15. maj, udsender provstiudvalget en overordnet budgetramme, som afspejler kirkeministeriets
prognoser for det kommende budgetår.
Stk. 2. Der afholdes et orienterende budgetmøde forud for det besluttende budgetsamråd. Forud for
dette orienterende budgetmøde fremsender provstiudvalget de modtagne budgetters hovedtal samt
provstiudvalgets kommentarer til de indsendte budgetter. Dette orienterende budgetmøde afholdes
senest d. 15. juni, og materialet fremsendes til menighedsrådsformanden før mødet.
Stk. 3. Provstiudvalget udsender skriftligt pr. mail de i denne aftales §3, stk. 5 nævnte oversigter og
prognoser senest tre uger før og sammen med indkaldelsen til det besluttende samråd.
Stk. 4. Møder i det besluttende budgetsamråd, som afholdes senest d.10. september, er offentlige.
Bekendtgørelse om afholdelse af møde i det besluttende budgetsamråd sker efter provstiudvalgets
bestemmelse på en måde, der sikrer, at offentligheden bliver bekendt med mødets afholdelse. I
bekendtgørelsen angives, hvilke emner der skal behandles på mødet.
§ 6. Provstiudvalget forbereder det orienterende og det besluttende budgetsamråds møder.
Stk. 2. Formanden for provstiudvalget fastsætter tid og sted for møderne og indkalder de i § 4, stk.
2, nævnte personer til disse.
Stk. 3. Formanden for provstiudvalget giver inden det besluttende budgetsamråds møde i videst
muligt omfang menighedsrådene underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på
mødet. Formanden for provstiudvalget sørger så vidt muligt for, at det fornødne materiale til
sagernes bedømmelse sendes til menighedsrådenes formænd og valgte kasserer i god tid før mødet.
Stk. 4. Formanden for provstiudvalget leder det besluttende budgetsamråds møder.
§ 7. Provstiudvalget påser, at kirkekassernes budget er i overensstemmelse med de fastsatte rammer
og bevillinger. Er dette ikke tilfældet korrigerer provstiudvalget budgettet. Korrektionen foretages i
rammebevillingen til driftsudgifter eller i bevillingen til anlægsudgifter.
Stk. 2. Provstiudvalget kan under sin behandling af de indkomne budgetter indhente yderligere
oplysninger og kommentarer hos de berørte menighedsråd.
Stk. 3. I forbindelse med godkendelse af kirkekassernes budget udøver provstiudvalget
legalitetskontrol af kirkekassernes budget. Provstiudvalget kan træffe beslutning om ændring af en
budgetpost begrundet i legalitetshensyn.
§ 8. Når budgetsamrådet træffer beslutninger, der medfører beskæring af det samlede ligningsbeløb
i budgetåret, fordeles besparelsen på de enkelte kasser ved en drøftelse af de enkelte kassers
ligningsbehov. Det enkelte menighedsråd er frit stillet til selv at fordele sådanne besparelser på de
enkelte budgetposter.

Stk. 2. Menighedsrådene skal før 15. november i økonomiportalen indmelde fordelingen af sådanne
eventuelle besparelser – ligesom menighedsrådene inden samme dato skal indmelde sit
specificerede budget i samme økonomiportal.
§ 9. Uforudsete udgifter i løbet af en budgetperiode kan afholdes med provstiudvalgets godkendelse
enten som tilskud eller som lån af 5 % -midler, såfremt sådanne er til rådighed i budgetåret, og hvis
provstiudvalget skønner, at udgiften er absolut uopsættelig. (jf. lov om folkekirkens økonomi §7a,
stk. 2.)
Stk. 2. Provstiudvalgets afgørelse i medfør af § 9, stk.1, skal forelægges det besluttende
budgetsamråd til efterretning på næste møde.
§ 10. Ved behandling af planer og projekter fra de enkelte menighedsråd er provstiudvalget
forpligtet til at respektere den i henhold til § 3, stk. 1 samt stk. 5d vedtagne prioriteringsplan.
Stk. 2. Provstiudvalget kan i enkelte tilfælde fravige planen, hvis det nødvendiggøres af en sag, der
efter provstiudvalgets skøn er absolut uopsættelig. Sådanne afgørelser skal af provstiudvalget
fremlægges til efterretning på næstfølgende budgetsamråd.
Stk. 3. Provstiudvalget kan endvidere, hvor det i enkelte sager skønnes hensigtsmæssigt, give
menighedsrådene en skriftlig redegørelse med 3 ugers frist til at gøre indsigelse mod en ønsket
fravigelse af prioriteringsplanen; en sådan fravigelse kan da kun finde sted, hvis der ikke
fremkommer indsigelser før fristens udløb. I alle andre tilfælde må provstiudvalget lade sådanne
ønsker henligge til behandling på det besluttende samråd.
§ 11. Henlæggelser må kun finde sted i et omfang og til formål, der er godkendt i den vedtagne
prioriteringsplan.
§ 12. Tidligere aftales bestemmelser i §§11-15 (dateret 1. juli 2004) om godkendelsesprocedure for
bygningsmæssige arbejder bortfalder, og der henvises til gældende lovgivning og stiftsøvrighedens
retningslinjer på området.
Det besluttende budgetsamråds sammensætning
§ 13. Det besluttende budgetsamråd består af medlemmerne af Grene provstiudvalg og to
repræsentanter for hvert menighedsråd i den del af Vejle kommune, der ligger i Grene provsti.
§ 14. Det besluttende budgetsamråds beslutninger træffes i møder. Det besluttende budgetsamråd er
beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af repræsentanterne for menighedsrådene i aftalens
menighedsråd er til stede.
Stk. 2. I afstemningen deltager alene repræsentanterne for menighedsrådene omfattet af denne
aftale. Afstemninger sker således, at det klart fremgår, hvorledes det enkelte menighedsråd
stemmer.
Stk. 3. Beslutninger træffes ved stemmeflertal.
§ 15. Det besluttende budgetsamråds beslutninger indføres i beslutningsreferatet for
provstiudvalget. I beslutningsreferatet anføres, hvorledes det enkelte menighedsråd har stemt.
§ 16. Formanden for provstiudvalget sørger for, at det besluttende budgetsamråds beslutninger
udføres.

§ 17. Det besluttende budgetsamråd træffer beslutning om, hvorvidt en repræsentant for et
menighedsråd har en sådan interesse i en sag, at vedkommende er udelukket fra at deltage i
budgetsamrådets forhandling om sagen. Den pågældende er ikke udelukket fra at deltage i
forhandling om, hvorvidt der foreligger inhabilitet.
Stk. 2. Det besluttende budgetsamråd træffer beslutning om, hvorvidt et medlem af provstiudvalget
har en sådan interesse i en sag, at vedkommende er udelukket fra at deltage i budgetsamrådets
forhandling om sagen. Den pågældende er ikke udelukket fra at deltage i forhandling om, hvorvidt
der foreligger inhabilitet.
Stk. 3. Under forhandling og afstemning i de i stk. 1 og 2 nævnte sager skal den inhabile forlade
mødelokalet.
Samarbejdets økonomiske forhold
§ 18. De udgifter, der er forbundet med samarbejdet, afholdes som en provstiudvalgsudgift.
Stk. 2. Provstiudvalget er på budgettet for provstiudvalgskassen forpligtet til at afsætte et beløb, der
svarer til 1 års forventede udgifter ved samarbejdet.
Samarbejdets opløsning, tilsyn m.v.
§ 19. Beslutningen om at flytte kompetence fra provstiudvalget til budgetsamrådet, jf. § 3, er
bindende for menighedsrådenes funktionsperiode.
Ikrafttræden
§ 20. Denne vedtægt træder i kraft umiddelbart efter, at menighedsrådene på det første
budgetsamrådsmøde enstemmigt og skriftligt har tiltrådt aftalen. Efterfølgende skal aftalen om at
flytte kompetence fra provstiudvalget til budgetsamrådet tiltrædes efter nyvalg til menighedsråd ved
kvalificeret flertal på 2/3.
Stk. 2. Vedtægten har virkning for budgetlægningen vedrørende regnskabsåret 2016 og indtil
videre.
§ 21. De berørte sognes beboere kan gøre sig bekendt med vedtægten på kirkekontorerne eller
på www.greneprovsti.dk.
Stk. 2. Provstiudvalget skal indsende et eksemplar af vedtægten til henholdsvis stiftsøvrigheden og
Ministeriet for Ligestilling og Kirke.
GRENE PROVSTI, den 30. september 2014.

