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Offentligt Budgetsamråd - Budget 2023 
 

for menighedsrådene i Gribskov 
 

D A G S O R D E N 
 

 

1. Provsts info. 

2. Orientering fra Stiftsrådet v/Poul Erik Kandrup 

3. Afstemning om fortsættelse af Aftale om LM Personalekonsulentordning 

Mail til menighedsrådene med Landsforeningen af Menighedsråds tilbud, samt oplysning 
om mandat til afstemning, er udsendt af provstikontoret d. 4. april 2022. Aftalen er 
finansieret via PUK. 

 
4. Afstemning om deltagelse i Folkekirkens Familiestøtte 

Mail til menighedsrådene med Folkekirkens Familiestøttes materiale, samt oplysning om 
behandling mhp. bemyndigelse til afstemning, er udsendt af provstikontoret d. 7. april 
2022. Ved mail af 24. juni er PUs indstilling fremsendt til menighedsrådene. 

5. Afstemning/vedtagelse af Ny vedtægt for Områdeorganistordningen  

a. Orientering om ny vedtægt 

b. Flytning af økonomien fra MR til PUK 

c. Afstemning om ny vedtægt 

Mail til menighedsrådene med Ny vedtægt for Områdeorganistordningen, samt oplysning 
om behandling mhp. bemyndigelse til afstemning, er udsendt af provstikontoret d. 23. juni 
2022. 

6. Orientering om Revideret vedtægt for Kirke-skoletjenesten (vedtages/vedtaget af 
repræsentantskabet) 

7. Budget 2023 

Fra Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi, LBK nr 95 af 29/01/2020.  
”§ 6. På budgetsamrådet belyses de økonomiske forhold i provstiet, ligesom målsætninger for udgifter 
og ligning set i et flerårigt perspektiv skal drøftes. Endvidere skal menighedsrådenes ønsker om nye større 
udgiftskrævende opgaver drøftes. Den i 2. pkt. nævnte drøftelse skal ske med udgangspunkt i de fremsendte 
budgetbidrag, jf. § 4, stk. 2–3. 
Stk. 2. På baggrund af den i stk. 1, 1. pkt., nævnte drøftelse fastsætter provstiudvalget de overordnede 
målsætninger for udgifter og ligning set i et flerårigt perspektiv.” 
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a. PUK budgettet – særlige indsatsområder og supplerende forklaring 

• Kirke-skoletjenesten 

• Områdeorganistordningen 

• Energirenovering 

1. Herunder menighedsrådenes godkendelse af budget for 
energirenovering  

b. Kirkekassernes budgetter 

 
8. Eventuelt 

 

 

 

 

 

Bekendtgørelse af lov om menighedsråd: 

 

§ 42 a. To eller flere menighedsråd kan indgå aftale om samarbejde om løsning af de opgaver, der 
finansieres af kirkekassen i medfør af § 2 i lov om folkekirkens økonomi.  
 

§ 43 a. Flere menighedsråd i ét provsti kan beslutte at etablere de i § 42 a og § 43 nævnte former 
for samarbejde med provstiet som ramme. Beslutning derom skal træffes på budgetsamråd, og 
udgifterne til samarbejdet finansieres af provstiudvalgskassen, jf. § 5, stk. 6-7, og § 17 g, stk. 4, i 
lov om folkekirkens økonomi. 
 

 

Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi: 

 

§ 17 g. Stk. 4. Udgifter til samarbejde, jf. § 43 a i lov om menighedsråd, udredes af 

provstiudvalgskassen. 

 

 

 


