Grindsted, d. 24. juni 2021

Vejledende honorarer for menighedsrådsmedlemmer i Grene Provsti
Vi har opdateret og justeret de vejledende satser for honorar til formænd, kasserere, kirkeværger og
kontaktpersoner.
Den nye beregning er stadig med udgangspunkt i Kordegnesats skalatrin 21, stedtillægssats II:
- Denne sats er. 1. april 2021:
282.415 kr. (regulering med: 1,111029 fra 2012)
Se: Medarbejder og kompetencestyrelsens lønoversigt pr. 1. april 2021.
Der er tale om honorar – ikke løn – og forslaget er vejledende!
Hvorledes honorarerne er fordelt mellem menighedsrådsmedlemmer er for os ikke vigtig. Vi kigger på
den samlede sum af honorarer. Der kan være gode grunde til at fordelingen skal være anderledes (arbejdsbyrde, fordeling af opgaver mv.).
I henhold til lovgivningen skal provstiudvalget godkende honorarsatser til menighedsrådene.
Vi godkender med denne skrivelse honorarerne, hvis summen af honorarer ikke overstiger de vejledende satser (summen).
Såfremt summen af honorarer overstiger summen af de vejledende satser, skal menighedsrådet indsende honorarerne til godkendelse i provstiudvalget sammen med en begrundelse for, at honorarerne er
større end det vejledende.
Honoraret er beregnet ud fra en kvote = procentdel af skalatrin 21, stedtillægssats II.
Kvoteansættelsen sker ud fra sognets medlemstal pr. 1. januar 2021, hvor udgangspunktet er kvote 10
= 10% af skalatrin 21, II.
Kvoteansættelsen for menighedsrådsmedlemmer i Grene Provsti er følgende (medl. tal pr. 1/1-2021):
Sogn
Kvote Medlemmer
10
fra 0 > 500
Vesterhede, Nollund-Urup, Farre.
12
fra 501 > 1000
Filskov, Stenderup.
14
fra 1.001 > 2.000 Øster Nykirke, Thyregod-Vester, Ringive-Lindeballe-Langelund,
Hejnsvig, Vorbasse-Skjoldbjerg.
16
fra 2.001 > 3.000 Sønder Omme, Givskud-Gadbjerg, Randbøl-Nørup.
20
fra 4.001 > 5.000 Give-Vorslunde
22
fra 5.001 > 6.000 Grene.
28
fra 8.001 > 9.000 Grindsted
Honorar til formand, kasserer, kirkeværge samt kontaktperson er derefter:
- Formandshonorar: beregnes som 1/3 af kvotetallet
- De øvrige 3 poster:: beregnes som 1/4 af kvotetallet
Vi ved der er forskelligheder. Der kan være forskel i antal præstegårde, kirker, kirkegårde eller andre
ting. Derfor har vi valgt at forhøje de vejledende satser med 20%.
Eksempel: Formand (0-500 medlemmer): 282.415 * 10% * 1/3 * 1,2 (20%) = 11.297 kr.
Provstikontoret:
Sekretær Claus Skovbjerg
Provst Anna Marie Erbs

Tlf.: 21 18 49 31
Tlf.: 51 54 74 88

Kirkegade 22, 7200 Grindsted
E-mail: grene.provsti@km.dk

Alle menighedsråd i provstiet benytter ekstern regnskabsføring, derfor er satsen for en kasserer med
regnskabsføring ikke medtaget.
Provstiet har udarbejdet de vejledende satser for honorering af ovenstående for at give mulighed for en
mere ensartet honorering efter fælles retningslinjer.
Vi vil dog stadig pointere, at det altid skal være en individuel vurdering i menighedsrådet. Det skal
som tidligere skrevet gerne fastsættes efter arbejdsbyrde, fordeling af opgaver mv.
Det eneste vi kræver er, at såfremt summen af honorarsatser overstiger vejledningen skal det godkendes af provstiudvalget, når der ændres på satserne.
Grene Provstiudvalg
Anna Marie Erbs
formand

Vejledende Vejledende Vejledende Vejledende
Vejledende
Kvote Formand Kasserer Kirkeværge Kontaktperson
Samlet
10
11.297
8.472
8.472
8.472
36.713
12
13.556
10.167
10.167
10.167
44.057
14
15.815
11.861
11.861
11.861
51.398
16
18.075
13.556
13.556
13.556
58.743
20
22.593
16.945
16.945
16.945
73.428
22
24.853
18.639
18.639
18.639
80.770
28
31.630
23.723
23.723
23.723
102.799
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