
    

 

Høring vedrørende opdatering af cirkulære og vejledning om 
kirke- og provstiudvalgskassernes, budget, regnskab og revision 
samt cirkulære om indsamling i kirkerne 

 

Kirkeministeriet sender hermed to cirkulærer og en vejledning i bred høring 
blandt folkekirkens parter. 

Der er tale om følgende: 

 Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og 
revision 

 Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og 
revision 

 Cirkulære om indsamling i kirkerne 

De indarbejdede ændringer præsenteres kort nedenfor. 

 

Der gøres indledende opmærksom på, at der ikke er tale om en lovændring, 
men en opdatering af de administrative retningslinjer, som kirkeministeren har 
adgang til at fastsætte. Der arbejdes frem mod en større gennemgang af Lov om 
folkekirkens økonomi i 2017 og 2018, ligesom der i regi af projektet Menig-
hedsråd på jeres måde arbejdes på forskellige initiativer, som vil medføre lov-
ændring. 

Kirkeministeriet er bekendt med, at der er ønsker om ændrede regler for sam-
arbejder, 5 %-midler og selvstændige juridiske enheder. De ønskede ændringer 
er ikke omfattet af vedlagte cirkulærer og vejledning og vil blive adresseret på 
et senere tidspunkt. 

 

Generelt om opdateringen af cirkulære og vejledning om kirke- og prov-
stiudvalgskassernes, budget, regnskab og revision 

Opdateringen vedrører: 

- En sidestilling af provstiudvalg og menighedsråd i budget- og regn-
skabsprocessen. Hidtil har kun menighedsråds budgetter og regnska-
ber skullet fremlægges på budgetsamråd og menighedsmøde. I lyset af 
udviklingen i provstiudvalgskasserne, hvor økonomien er vokset, er 
menighedsrådenes indsigt i provstiudvalgets budget og regnskab blevet 
af større betydning. Opdateringen søger at imødekomme dette. 
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- Fastlæggelse af frist for indlæsning af beslutningsprotokoller i dataarki-
vet i forbindelse med behandling af budget og regnskab. 
 

- Krav om at regnskaber for samarbejder vedlægges de deltagende me-
nighedsråds og provstiudvalgs regnskaber. 
 

- Mindre opdateringer og konsekvensrettelser. 
 

I forhold til vejledning om kirke og provstiudvalgskassernes budget, regnskab 
og revision, udestår (i forhold til afsnit 6.9, Anbringelse af kassebeholdning og 
opsparing) en afklaring af hvorvidt menighedsråd og provstiudvalg er omfattet 
af Finansiel Stabilitets indskydergaranti på 750.000 kr. Der arbejdes på en af-
klaring af dette. 

I det omfang udfaldet af drøftelserne bliver, at menighedsråd og provstiudvalg 
ikke er omfattet, vil afsnittet blive opdateret i overensstemmelse med dette. 

 
Generelt om opdateringen af cirkulære om indsamling i kirkerne 
Der er i Folkekirken et udbredt ønske om, at menighedsrådene får mulighed for 
at modtage kollekt via elektroniske betalingsløsninger. 

Det nuværende cirkulære om indsamling i kirkerne (cirkulære nr. 21 af 
26/03/2007) begrænser modtagelsen af kollekt til kontanter. Det er således 
ikke muligt at modtage kollekt via mobiltelefon, tablet eller lignende.  

Opdateringen af cirkulæret gør det blandt andet muligt at anvende elektroni-
ske betalingsløsninger så som MobilePay, Swipp og lignende.  

 
De væsentligste ændringer er: 
 

- Der indføres mulighed for at anvende elektroniske betalingsløsninger 
ved kollekt 
 

- Det tydeliggøres i cirkulæret, at udgifter i forbindelse med indsamling 
og overførsel af kollekt afholdes af kirkekassen 
 

- Krav om en indsamlingsbog ved hver kirke afskaffes og erstattes med 
krav om dokumentation for de indsamlede beløb på anden vis. 
 

- Mindre opdateringer og konsekvensrettelser. 
 

 
Kirkeministeriet har med punkterne ovenfor foretaget en generel opdatering af 
cirkulæret En af de væsentligste ændringer er, at der ikke længere er krav om, 
at der føre en af Kirkeministeriet godkendt indsamlingsbog. De indsamlede 
midler skal stadig dokumenteres. Formen gøres mere fri. Oplysningerne skal 
dog altid være til rådighed i forbindelse med opgørelse af indsamlede beløb og 
revision af regnskabet.  
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Der kan afgives et samlet høringssvar for alle de i høring udsendte dokumen-
ter. Alternativt kan der afgives separate høringssvar for hvert dokument. 
 
 
Bemærkninger til forslagene skal sendes til Kirkeministeriet, km@km.dk, se-
nest den 1. september 2016. 

 

Med venlig hilsen 

 

Jacob Ølgaard-Nicolajsen 

Specialkonsulent 
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Bilag 1 – oversigt over høringsparter 

Biskopperne 

Danmarks Provsteforening 

Provstisekretærforeningen 

Landsforeningen af Menighedsråd 

Præsteforeningen 

Justitsministeriet (indsamlinger) 

ISOBRO 

Det Mellemkirkelige Råd 

Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalg.  

Danske Revisorer 

Beierholm 

PWC 

Krøyer Pedersen 

Brandt Revision 

Rigsrevisionen 

 

Høringen er herudover offentliggjort på DAP til alle menighedsråd, provstier og 
stifter. 

 


