Principper for den økonomiske forvaltning i Thisted Provsti 2019-2021

Forudsætning:
Grundlaget for Thisted Provstis økonomi er kirkeskatten. Det tilstræbes, at kirkeskatteprocenten indenfor
en valgperiode er konstant. Der kan dog ske ændringer, hvis afgørende hensyn til det kirkelige liv i provstiet
fordrer det.

Principper for tildeling af ligningsmidler og godkendelse af menighedsrådenes budgetter:
Thisted Kommune er ligningsområde for Thisted Provsti og Sydthy Provsti. Der er i 2007 aftalt en
fordelingsnøgle vedr. ligningsmidler på 60:40 mellem de to provstier.
De penge provstiet udskriver tilhører fællesskabet af menighedsråd i provstiet. Det er så provstiets opgave
at fordele dem til de enkelte sogne, så rammerne for forkyndelse af evangeliet er bedst mulige.
Drifts- og anlægsrammer udmeldt efter budgetsamrådet i august er de endelige drifts- og anlægsrammer,
som ikke må overskrides. Menighedsrådene skal tilrette budgettallene til de beløb, som fremgår af de
godkendte budgetter.
5 % midler (Reservemidler)
5 % midlerne er det beløb, som provstiudvalget tilbageholder i en pulje til uforudsete udgifter, som
menighedsrådene ikke har haft mulighed for at budgettere med, og som menighedsrådet ikke kan
finansiere ved egenfinansiering (frie midler) eller besparelser. Menighedsrådene kan søge midlerne som en
ekstrabevilling eller som lån. Der skal ansøges skriftligt og vedlægges dokumentation. Provstiudvalget
vurderer inden bevilling, om udgiften er uforudset og om kirkekassen har mulighed for anden finansiering.
Særligt vedr. driftsmidler
Frie midler pr. 1/1 i det pågældende budgetår må max. udgøre 10 % af driftsudgifterne. Er de frie midler
større end 10 %, vil provstiudvalget pege på et af følgende tiltag:





Selvfinansiering af synsudsatte anlægsarbejder
Indbetaling på lån
Overførsel til likviditet stillet til rådighed af provstiet
Reduktion (midlertidig) af driftsrammen i det kommende år

Ved et regnskabsårs udgang indgår evt. driftsoverskud i frie midler.
Ansøgning om brug af frie midler fremsendes til provstiudvalget.
Godkendt anvendelse af frie midler skal oplyses til provstiudvalget i budgettets bilag 1. Disse midler bør
placeres på en særlig formålskonto.

Provstiudvalget skal ikke ansøges om ændringer inden for driftsrammen.
Besparelser på driftsmidler kan efter ansøgning til provstiudvalget anvendes i større projekter i sognet. Er
der ikke projekter i sognet, kommer de samtlige provstiets menighedsråd til fælles gavn ved næste
budgetudmelding fra Thisted Provstiudvalg.
Særligt vedr. anlægsmidler
Tildelte anlægsmidler skal placeres på en særlig formålskonto.
Der gives ikke anlægsmidler til løbende vedligeholdelse, som f.eks. kalkning af kirke, maling af vinduer,
udskiftning af hækplanter, reparation af maskiner og lignende. Dette skal betales over driften. Kan gives
som midlertidig forøgelse af driftsmidler.
Større opgaver i kirken, såsom maling af bænkerader og lignende, regnes som restaurering, og midler dertil
tildeles som anlægsmidler.
Ved anskaffelser og ved vedligeholdelsesarbejder samt ved anlægsarbejder over 50.000 kr. skal
menighedsrådet indhente mindst to tilbud, medmindre andet er aftalt.
Menighedsråd, som har underskud på driften, forventes at søge underskuddet bragt (gradvist) ned.
Menighedsråd, som har overskud på drift- eller anlægskonto, kan ikke ansøge om ekstra midler til styrkelse
af egenkapital.
Ved låntagning:
Menighedsrådene kan kun optage lån i stiftsmidlerne og kun efter forudgående tilsagn fra provstiudvalget.
Der må ikke optages kassekreditter eller indgås afbetalingskontrakter med private aktører. Leasingaftaler
kan kun indgås efter aftale med provstiet og skal godkendes af provstiet.
Menighedsrådene kan først medtage udgifter til afdrag og renter i budgettet efter at anlægsprojektet og
finansieringen er endelig godkendt af provstiudvalget.
Det tilstræbes, at Thisted Provsti max. har en lånebelastning (renter+afdrag) på ca. 15 % af den samlede
kirkelige ligning.
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