
 

 
Referat for budgetsamråd  

d.7. september 2022  
 

 

1. Velkomst ved provstiudvalgsformanden 
Provstiudvalgsformand Bjarne Friis Pedersen har forfald. Velkomst ved 
næstformand Danny Kjeld Jensen. 
 

2. Sang 
 

3. Valg af ordstyrer 
Søren Clausen blev valgt. 
 

4. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

5. Gennemgang af ligningsmidler til sognene / v. Christina Rygaard Kristiansen 
 

• Fordeling af ligningsmidlerne afspejler også tildeling til enkelte sogne til 
afbetaling af lån. Dette forklarer, hvorfor det kan se ud som om, enkelte 
sogne har fået en væsentligt forhøjet ligning. 

• Tak for den store indsats i sognene med at finde besparelser – det har været 
et stort arbejde, som vil være til gavn for provstiet ikke blot i indeværende 
men også de kommende år. Se punkt nedenfor: 

• Kommunens prognose: Der var en lille uventet opgang i skatteprovenuet i år, 
men forventningen er, at der vil være et fald i skatteprovenuet på ca. 4 mio. 
til næste år.  

• Der er lignet 7.781.045 kr. til anlæg. Anlægsmidlerne er givet under 
forudsætning af, at de sogne, der har indeståender i Stift, som 
Provstiudvalget har vurderet, det vil være relevant at bruge til deres 
anlægsønsker, vælger at gøre brug af disse midler til medfinansiering af 
udgifterne til anlægget. Hvert menighedsråd afgør selv, om de ønsker at 
medfinansiere projekter med egne midler fra indestående i Stift. I modsat 
fald hjemtages de bevilgede anlægsmidler ved næste budgetlægning. 

• Provstiudvalget er fuldt ud opmærksom på, at der kunne være større ønsker 

om midler til drift fra MR, grundet tidernes ugunst og de øgede udgifter. 

Provstiet har dog ikke større indtægter at råde over, og vi må alle vente på 

bedre tider.  

 



 

 

 
SPØRGSMÅL FRA SALEN: 
- Hvornår kommer der ”bedre tider”? Tønder Provsti er et område med vigende befolkning 

og faldende skattegrundlag. Hvordan udregnes ligningstilskud – stiger det i takt med det 
faldende befolkningstal?  

- Eller er bedre tider, det vi selv skaber? 
SVAR:  
- Ja, bedre tider er i høj grad noget, vi selv skal være med til at skabe. Vi regner ikke med, at 

prisniveauet vil fortsætte sin himmelflugt. Vi tror på, at vi kan krympe anlægsudgifter via 

fondsansøgninger. Regner med, at energipriser falder. Styrket samarbejde vil også 

bidrage til effektiv udnyttelse af midlerne. 

 

6. Gennemgang af PUK-kassen 
Indledende anmærkninger til PUK-kassens omfang: 

• Der er indrettet en pulje til fælles energigennemgang af bygninger. 

Menighedsrådene inviteres til at deltage. Beslutningen om, om man 

ønsker at benytte sig af dette tilbud, ligger helt og holdent i det enkelte 

menighedsråd. 

• Ca. 600.000 kr. er afsat til at høste de ”lavthængende” frugter, der skulle 

vise sig ved energitjekket. 

• 5%-kassen er fyldt op: Dette er et særligt opmærksomhedspunkt i lyset af 

besparelser. 

• HR og fondsansøger: Disse poster forventes at tjene sig ind. 

Ovennævnte punkter fratrukket, ligner PUK-kasses omfang de øvrige år. 

 
7. Gennemgang af den samlede ligning til Tønder Provsti 

Se: PowerPoint slide 
 

8. Energitjek af provstiets bygninger 
Der er behov for at foretage en samlet, lovhjemlet energigennemgang for hurtige 

besparelser. Menighedsrådene vil blive kontaktet med tilbud. Det er hvert enkelte 

MRs beslutning, om man ønsker at tage imod tilbuddet. 

 
SPØRGSMÅL FRA SALEN: 

- Ville det ikke være bedre at få lavet lovpligtig energimærkning, som skal foretages i 
2024?  

SVAR:   
- kan evt. gøres samtidig med energitjek. 



 

 

 

 

9. Folkekirkens arbejdsmiljø 
Folkekirkens arbejdsmiljø er i vælten. Alle i menighedsrådene, både de lønnede og 

de frivillige, skal have et godt arbejdsmiljø.  

Det, at have fokus på arbejdsmiljøet, er ikke bare et spørgsmål om brandslukning i 

svære situationer. Godt arbejdsmiljø er også pleje af velfungerende arbejdsgange i 

sognene. 

 

Provstikontoret står altid til rådighed vedr. arbejdsmiljø. Provsten henviser til Ribe 

Stifts og til Folkekirkens udgivelser om arbejdsmiljø: 

 
Ribe Stift: Psykisk arbejdsmiljø 

 
 
Presentasjon for kunde (folkekirkenspersonale.dk) 

 

INGEN SPØRGSMÅL FRA SALEN. 

 
 

10. Menighedsrådet som myndighed, herunder brugen af DAP og persondataloven 
Menighedsrådene erindres om, at de er myndigheder. De betroede midler, som 
menighedsrådene forvalter, kan blive genstand for offentlig interesse. 
Myndighedskommunikation bør foregå via DAP’ en. Privat kommunikation via 
private kanaler. 
MR, der har brug for hjælp, opfordres til at kontakte provstiet. 
 
INGEN SPØRGSMÅL FRA SALEN 
 
 

11. Udbud samt indhentning af tilbud 
Gennemgang af reglerne for ved hvilke beløbsgrænser, der skal indhentes 2 hhv. 3 
tilbud ved bygge og anlæg. Henvisning til ark med regler for udbud og tilbud, som 
uddeles ved mødets afslutning og vedhæftes referatet. 
Skulle MR ønske at afvige fra reglerne: Skal dette afklares med provstiudvalget 
forud for indhentning af tilbud. 
Ved indhentning af tilbud bliver man også mere skarp på, hvad man ønsker – måske 
brug for hjælp udefra for at få fuld klarhed over projektet. 
Virksomhederne skal kontaktes samtidig, og med samme kravsspecifikation / 
beskrivelse af det arbejde, der skal udføres. 

https://ribestift.dk/nyheder/art/psykisk-arbejdsmiljoe/
https://www.folkekirkenspersonale.dk/fileadmin/user_upload/Dokumenter/Arbejdsmiljoe/Dialogredskab_2_udgave.pdf


 

 
 
Alle, der er i tvivl, er altid velkomne til at kontakte provstiet. 
 
INGEN SPØRGSMÅL FRA SALEN 
 
 

12. Kirgårdsadministration 
MR er pligtig at sørge for opkrævning: Erhvervelse, forlængelse, fornyelse. 
Det er lovhjemlet, at der skal opkræves penge. Se: Bilag i referat. 
MR opfordres til at kontrollere, at proceduren følger loven. 
Som myndighed er MR pligtig til at opkræve de lovhjemlede gebyrer. 
 

SPØRGSMÅL FRA SALEN: 
- Findes der kurser for gravere? 
- Hvad gør man, hvis der ikke betales? 

SVAR: 
Gravstedet nedlægges, hvis der ikke betales. Hvis fredningstiden ikke er udløbet, 
benyttes gravstedet ikke i den gældende fredningsperiode. Det er en handlemåde, 
som på sin vis kolliderer med begravelse af vore døde som kristen 
barmhjertighedspligt. 
Dog skal det ses i relation til god forvaltningsskik: Lige behandling af alle. 
Ring til provstiet ved svære situationer. 
 
FRA SALEN 
Jørn Skov: På Tønder Sogns hjemmeside findes der instruktioner i 
kirkegårdsadministration. 
Trine Ellemann: Mange har svært ved at følge instruktioner – skal sættes tydeligere 
op i punktform. 
Marianne Zeuthen: Kan man køre restancer på sag via Gældsstyrelsen?  
Svar fra salen: Denne type sager endnu ikke oprettet i Gældsstyrelsen.  

 

Ved håndsoprækning på plenum fremgik, at der var udbredt stemning for et 
halvdagskursus om kirkegårdsforvaltning for gravere og kirkeværger. 

 
13. Status på HR-situationen 

25 timer sættes af til HR-medarbejder. Der var i provstiet bekymring for sårbar 

situation med utrænet HR-medarbejder alene i Tønder Provsti. 

Provsten fik i opdrag af PU at finde samarbejdsmuligheder. 

 



 

 

 

Løsning: Samarbejde med andre provstier i Haderslev Stift, som træder i kraft pr. 1. 

januar, såfremt Kirkeministeriet godkender tillæg til eksisterende samarbejdsaftale.  

 

SPØRGSMÅL FRA SALEN 

- Hvorfor har de andre provstier så lidt? 

- Mange omkring få personer – 2 personer omkring 7 provstier? 

- Mister vi vores 25 timer, når der er så mange provstier om 2 personer? 

 

SVAR: 

Vi er mere pressede end provstierne er østpå – vi har flere personaleomlægninger. 

Desuden har vi noget efterslæb på opgaver efter flere år med lidt eller ingen HR-

hjælp, når det kommer til at partsrepræsentere HR og udfærdige kontrakter og 

deltage i forhandlingsmøder med faglige organisationer. 

Tønder Provsti har øremærket 25 timer, og vil selvfølgelig holde øje med, at samtlige 

timer bliver brugt til at hjælpe provstiets sogne. 

 

14. Status på fondsansøger 

Der var afsat 12 timer til en fondsansøger for menighedsrådene. PU har besluttet at 
udvide provstisekretærens stilling med 12 timer i ugen til brug for fondsansøgninger 
til MR pr. 1. januar 2023. 

 

SPØRGSMÅL FRA SALEN 
Vil der være bindinger på, hvilke fonde og formål, der kan søges? 
SVAR:  
Ingen bindinger. Også mulighed at søge til aktiviteter og events. 
 

SPØRGSMÅL FRA SALEN 
Vil Provstiet hjælpe menighedsrådene og gøre opmærksom på, hvilke fonde, der kan 
søges? 
SVAR: 
Ja: Provstikontorets fornemmeste opgave er at hjælpe MR, og vi vil yde alt den 
hjælp, vi kan. 
 

15.  Opfølgning på forårets fælles brainstorming vedr. det fremtidige 
kirkegårdsarbejde 

 
I forårets møde var der workshop med rig tilbagemelding. 



 

Gennemgang af slides. 
 

Gennemgang af de 4 modeller (se: bilag). Lav tilslutning til centralisering, stor til 
klyngesamarbejde. 
Det er menighedsrådets suveræne ret at bestemme, om og med hvem, de ønsker at indgå 
samarbejde. 
Provstiudvalgets opgave er at formidle penge. 
Der er stor opbakning til et møde med provstiet og sognenes ansatte. Vigtigt: De ansatte er 
ansat i menighedsrådene og ikke i provstiet. 

 

SPØRGSMÅL FRA SALEN 

Går Provstiudvalget imod de MR, der ikke ønsker møde med sognets ansatte? 
Hvad er dagsordenen på sådan et møde? 
Vigtigt, at der inviteres én fra menighedsrådet også. 
SVAR: 
Invitationen sendes ud til menighedsrådene. Dér ligger afgørelsen. Dér ligger ledelsesretten 
i forhold til de ansatte. Og så er det menighedsrådenes opgave at beslutte, om de vil sende 
invitationen videre til de ansatte, og beslutte, hvem fra MR, der kommer med. 
Indhold og dagsorden: Hvad er god forvaltning, og hvilke regler gælder. 
 
 

16. Evt. 

 

SPØRGSMÅL FRA SALEN 

Museum Sønderjylland har lavet gravminderegistrering. 
Hvad er Provstiudvalgets holdning til grave, der skal passes uden indtægt. 
 
SVAR: 
Principielt: Hvis det er lovhjemlet, skal pengene findes. 
Hvad skal bevares: Gravstedet eller stenen? 
Dette vil blive et beslutningspunkt hos PU. 
 
 
Rømø MR: Vi har fået lavet gravminderegistrering med katalog. Dette har skabt 
klarhed. 
 
Elsemarie Dam-Jensen: Gravminderegistreringen kører efter den metode, der blev 
besluttet i kirkeministeriet, uden at der fulgte penge med. Til gengæld udpeges der 
færre gravminde nu-til-dags. Arbejdet udføres af projektansatte med stor erfaring. 
 



 

Møgeltønder: Pris: 16.000 kr. inkl. moms for gravminderegistrering. 
 
Jørn Skov: Fredningen foreslås af Museerne. Beslutningen træffes af PU. 
Elsemarie: Der er meget klare retningslinjer for, hvilke sten, der kan fredes. 
 
Trine Ellemann: Ny bogføringslov. pr. 01-01.23: Skal alle bilag være elektroniske. 
Fælles Regnskab vil kontakte de MR, der ikke er elektroniske. 
 
Christina Rygaard: At blive elektronisk er en opgave, som påhviler hvert enkelt MR. 
Opfordring til at bistå Fælles Regnskab. 
 
Anne Marie Baun:  SUK - Stiftsudvalget for Sogne og Kirker. Afholdelse af 
inspirationsdag: 28. september i Agerskov. 
 
Christina Rygaard: Under corona har jeg besøgt MR på teams. Jeg kommer rundt i 
det nye år – forhåbentlig i løbet af første kvartal. Møderne kan ikke lægges de dage, 
hvor der er MR-møde. Der kommer liste ud til alle MR i oktober, så de har mulighed 
for at bytte indbyrdes. 
 
Christina Rygaard: Sønderjysk Søndagsakademi: Mulighed for, at præst og enigt 
menighedsråd sender 2 personer af sted for at blive uddannet i at forestå en 
lægmandsgudstjeneste lokalt. 
 
 
Tak fra Provsten til alle i menighedsrådene og stort hjerteligt tak for det gode 
samarbejde også til Provstiudvalget. Det er en glæde. 

 

 

FADERVOR 

 

 
17.  Sang 

 
 
 


