Den 10-03-2022/AMLC
Sagsnr. 2018 – 39047/2019-23187
Akt. nr. 12/14

Rammer for vejledende honorarsatser til formænd, kirkeværger, kasserer og kontaktpersoner
Baggrund
På foranledning af provsterne i stiftet blev der i 2015 nedsat et udvalg, der havde til
opgave at gennemgå honorarsatserne, der vejledende udmeldes til provstierne fra
stiftet hvert år.
Da det blev klart, at Vejle provsti kører med andre takster end de fra stiftet udmeldte,
har Vejle provsti ikke været repræsenteret i udvalget.
Udvalget bestod af en repræsentant fra hvert af de øvrige provstier:
PU medlemmer: Erik Brixen Olesen, Kolding. Ebbe Ejlertsen, Sønderborg. Bent K. Andersen, Haderslev. Per Søgaard, Fredericia. Anne Kristine Schumacher, Aabenraa.
Provst Hanne- Birgitte Beyer Kristiansen, Hedensted.
Fra stiftet stiftsfuldmægtig Margrethe B. Wind og stiftsfuldmægtig Kristian M. Rasmussen.
Formål og fremgangsmåde
For at sikre, at seks af stiftets provstier også fremover fastholder et ensartet niveau for
honorarer, er udvalget efter to møder enedes om at anbefale følgende:
Provstiudvalget udmelder en samlet ramme for alle honorarer, inden for hvilken menighedsrådene kan fastsætte honorarer til de enkelte funktioner.
Rammerne udmeldes for intervaller af folkekirkemedlemmer.
Når provstiudvalgene udmelder honorar-rammerne til menighedsrådene, kan de enkelte provstiudvalg vælge at udsende eksempler på fordeling af rammen mellem
funktionerne.
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Der gøres opmærksom på, at de foreslåede beløb er honorarer, ikke en aflønning. Menighedsrådsarbejde er ulønnet.
Derfor dækker rammen kun honorar til valgt kasserer i menighedsrådet, der ikke er
regnskabsfører. Regnskabsfører aflønnes særskilt.

Fra 2015 – 2016 blev rammebeløbet opjusteret med 16-18,9 %.
Dette er udtryk for et kompromis mellem udvalgets medlemmer, idet nogle ønskede
højere og nogle lavere satser.
Alle medlemmer af udvalget tilsluttede sig de ovennævnte rammer.
Rammen procentreguleres årligt af stiftet efter nettoprisindeks for februar og udsendes mellem den 10. og 15. marts til provstiudvalgene, som videresender til de konstituerede menighedsråd.
Sagen har været drøftet med stiftets provster på mødet den 21. januar 2022, der besluttede at ændre udmeldingstidspunktet til marts, og at der nedsættes et nyt honorarudvalg, når provsterne ønsker det.
Stiftet er tovholder.
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