
Godkendelse af forsøg under 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering 
af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - 
budgetsamrådsmodellen

I har den 5. juni 2017 indsendt forsøgsskabelon og bilag vedr. deltagelse i 
forsøg under 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som 
selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen.

I har oplyst, at samarbejdet vedrører Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre.

Avedøre sogns Menighedsråd, Hvidovre sogns Menighedsråd, Risbjerg sogns 
Menighedsråd og Strandmark sogns Menighedsråd har ved almindeligt 
stemmeflertal besluttet at indgå i forsøget. 

I forhold til den årlige budgetproces, forudsættes det, at provstiets 
menighedsråd på det årlige budgetsamråd med simpelt stemmeflertal blandt 
de fremmødte menighedsrådsrepræsentanter afsætter midler til Folkekirkens 
Kirkegårde i Hvidovre. 

Provstiudvalget skal efter fastsættelse af beløbet sikre, at der kan udbetales et 
ligningsbeløb svarende til det besluttede til Folkekirkens Kirkegårde i 
Hvidovre. Provstiudvalget har ikke adgang til at ændre beløbets størrelse.

Ligningen til de menighedsråd, der deltager i forsøget, nedsættes tilsvarende 
som led i den almindelige budgetproces. Det er provstiudvalget eller det 
besluttende budgetsamråd, som træffer beslutning om størrelsen på 
ligningsbeløbet til den enkelte kirkekasse. 

Ligningsbeløbet udbetales herefter direkte til Folkekirkens Kirkegårde i 
Hvidovre uden menighedsrådenes mellemkomst - menighedsrådene har 
allerede truffet deres beslutning på budgetsamrådet.

I har oplyst, at samarbejdet har en omsætning på over 1 mio. kr. og minimum 2 
årsværk. 

Samarbejdet har en selvstændig bestyrelse, der består af 12 læge medlemmer – 
3 fra hvert menighedsråd, og 1 præst, hvilket betyder, at kravet om minimum 
2/3 læge medlemmer er opfyldt. 

Dette betyder, at Kirkeministeriet vurderer, at kravene til at deltage i forsøg 
under forsøgsramme 3 er opfyldt. 

På baggrund af ovennævnte oplysninger skal Kirkeministeriet derfor godkende 
at Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre indgår i forsøg under forsøgsramme 3.

Forsøget iværksættes pr. 1. januar 2018 og løber til den 31. december 2019. 
Ønsker forsøgsdeltagerne at forlænge forsøget, kan der ansøges herom senest 
15. februar 2019. 
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Kirkeministeriet skal bemærke, at det er en betingelse for deltagelse i forsøg, at 
forsøgsdeltagerne deltager aktivt i en evaluering af forsøget. Folkekirkens 
Uddannelses- og Videnscenter vil kontakte jer med henblik herpå. 
Evalueringsrapporten vil blive gjort offentlig tilgængelig. Der kan ikke 
garanteres anonymitet i afrapporteringen.

Rammerne for forsøget er vedlagte forsøgsramme, den indsendte 
forsøgsskabelon inkl. bilag samt nærværende godkendelse.  

Det fremgår af ansøgningen, at I som udskilt kirkegård allerede har et CVR-
nummer. Der skal derfor ikke oprettes et nyt. 

Med venlig hilsen

Natasja Erica Agerskov Perotti

Fuldmægtig
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