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Kirkeskat
Provstiudvalget vil sikre en økonomisk og ansvarlig brug af kirkeskatten og sikre økonomisk
råderum, så der sikres størst mulig frihed i den løbende prioritering af midlerne. Dette vil bla.
ske ved at have et godt overblik over kommende anlægsopgaver og en stabil drift, så der
løbende kan ske en omfordeling af midlerne, når og hvis der opstår behov herfor. Det er
vigtigt, at denne opgave sker i en tæt kontakt med menighedsrådene.

Kirkeskat procent
Provstiudvalget ønsker ikke, at kirkeskatteprocenten på 1,08 % skal stige, og på sigt vil
Provstiudvalget gerne, at kirkeskatteprocenten reduceres og dette drøftes løbende på
budgetsamrådsmøderne.

Anvendelse af ligning
Den samlede kirkeskat bliver anvendt til 4 hovedområder
•
•
•
•

Drift i sognene
Anlægsopgaver
Fælles opgaver og drift i Provstiet
Landskirkeskat

Provstiudvalget ønsker, at langt den største del af kirkeskatten skal anvendes til drift i
sognene, herunder fælles drift og en mindre del til anlægsopgaver. Gennem en årrække har
målet været, at maks. 16 % af den samlede ligning skulle anvendes til afdrag og renter.
Indførelsen af Fælles anlægspulje betyder, at PU ønsker at ca. 6 % af ligningen går til
anlægspuljen og ca. 10 % til renter og afdrag på lån af den samlede ligning.

Fællesskaber
Provstiudvalget tror på, at vi sammen kan gøre tingene bedre og billigere, og opfordrer derfor
løbende alle sogne til at samarbejde omkring drift og investeringer.

Finansiering af anlægsopgaver
Provstiudvalget ønsker størst muligt økonomisk frirum, herunder at begrænse låntagningen.
Anlægsopgaver forsøges finansieret via anlægspuljen og lånefinansiering begrænses mest
muligt.
Provstiudvalget forsøger så vidt muligt løbende at prioriterer anlægsopgaverne, løbende som
de fremsættes og informerer menighedsrådene om prioriteringen. Der kan dog komme
uopsættelige anlægsopgaver, der bryder rækkefølgen.
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