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Til adressater, jf. bilag 

Høring om ny bekendtgørelse om kapitaler 

 

Kontekst for bekendtgørelse 
Dags dato er udkast til ny bekendtgørelse om bestyrelse af kirkernes og præ-
steembedernes kapitaler sendt i høring. Bekendtgørelsen er udsendt til de på 
vedlagte adressatliste anførte. 

Bekendtgørelsen erstatter bekendtgørelse nr. 1274 af 12. december 2005 om 
bestyrelse af kirkernes og præsteembedernes kapitaler. 

Ændringerne i bekendtgørelsen er primært afledt af de ændringer, der ud-
springer af L 27 (Forslag til lov om ændring af lov om Folkekirkens økono-
mi, lov om menighedsråd, lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde 
og forskellige andre love). 

Eventuelle bemærkninger til udkastet bedes indsendt via e-post til 
km@km.dk, eller via almindelig post til Kirkeministeriet, Frederiksholms 
Kanal 21, Postboks 2123, 1015 København K. 

Eventuelle høringssvar skal være Kirkeministeriet i hænde senest den 2. ja-
nuar 2007. 

Ændringer 
I det følgende skitseres kort de primære ændringer, der er indarbejdet i be-
kendtgørelsen. 

§ 23 i L 27 indsætter stiftsudvalgene vedrørende økonomi til på menigheds-
rådenes vegne at bestyre kirkernes og præsteembedernes øvrige kapitaler. 
Stiftsøvrigheden udgår derfor af bekendtgørelsen og erstattes af det økono-
miske stiftsudvalg. 

Det er indarbejdet, at gravstedskapitaler indgået efter den 1. januar 2007 ud-
betales efter et serieprincip (§ 7), og kapitaler fremover forrentes til fordel 
for de lokale kasser(§ 8, stk.3).  

Bestemmelser vedrørende Kirkeministeriets fastsættelse af renter (kapitel 4) 
bortfalder. Vilkår for udlån fastsættes fremover af det økonomiske stiftsud-
valg. Ved en ikrafttrædelsesbestemmelse fastsættes udlånsrenten for 2007 
dog til 4 %. 

Kapitel 5 er nyt og beskriver bestemmelser for regnskab for kapitaler. Denne 
del er skilt ud fra bekendtgørelse nr. 606 af 13. juni 2006 om budget og regn-
skabsvæsen m.v. for fællesfonden og kirke- og præsteembedernes kapitaler. 
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Fællesfonden og kirke- og præsteembedernes kapitaler fremlægger fremover 
separat regnskab. 

Udvalget om lokal økonomi i folkekirken skal blandt andet behandle reglerne 
for frigivelse af kapitaler. De forslag til ændringer, som udvalgets arbejde 
måtte indebære, vil indgå i en fremtidig vurdering af bekendtgørelsen. 

 

Med venlig hilsen 

 

Klaus Kerrn-Jespersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følgende parter modtager bekendtgørelsen i høring: 

− Stiftsøvrighederne 

− Dansk Provsteforening 

− Rigsrevisionen 

− Landsforeningen for menighedsråd 


