
Oversigt over stiftsøvrighedens opgaver - herunder forslag til fremtidig varetagelse Dokid. 268429

Beskrivelse af kompetencen Stiftsøvrighedernes forslag til hvem der 
fremover skal have kompetencen

Arbejdsgruppens forslag til hvem der 
fremover skal have kompetencen

Afsnit Økonomi
2.1.1 Lov om folkekirkens økonomi (LKB 707 af 29. juni 2004)

Bestyrelse af fællesfonden (§§ 10, 15, 17, 19) Biskoppen og direktøren Stiftsøvrigheden
Stiftsmiddelforvaltning (§ 23) Biskoppen og direktøren Stiftsudvalget vedrørende økonomi. Suppleres 

med bestemmelse om forholdet mellem 
stiftsudvalget og stiftsadministrationen - herunder 
i hvilket omfang stiftsudvalget kan overlade den 
daglige forvaltning til stiftsadministrationen.

Forsøgsprojekter (§ 24) Biskoppen og direktøren Bestemmelsen skal omformuleres, så det 
fremgår, hvilke opgaver der kan indgå i forsøg.

Godkendelse (§ 17d, stk. 6 - puk regnskab) Biskoppen og direktøren Provstiudvalget. Suppleres af bestemmelse om, 
at tilsynet (biskoppen og direktøren i forening) har 
adgang til at indhente regnskab m.v.

Klageinstans (§ 9, stk. 3; § 17a, stk. 5 - pr.udv. 
behandling af kirkekassernes regnskab, uenighed 
om forretningsgang i pr.udv.)

Biskoppen og direktøren Biskoppen

Tilsyn med provstiudvalg (§ 17a, stk. 6) Biskoppen og direktøren Stiftsøvrigheden

Bygninger
2.2.1. Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde (LBK 454 af 11. juni 1992 med senere ændringer)

Godkendelse (§ 2, stk. 3 og § 4 (kirkebygningen), 
§ 36, stk. 3 (særligt kirkesyn)

Biskoppen Stiftsøvrigheden. Stiftsudvalget vedr. økonomi 
vedr. finansieringen, såfremt projektet skal 
finansieres af stiftsmiddellån

Godkendelse - § 6 (kister i kirkerummet) Biskoppen Biskoppen
1. instans (§ 31 - ekstraordinært syn) Biskoppen Biskoppen 
Klageinstans (§ 29 over pr.udv. beslutninger om 
synet)

Biskoppen Biskoppen 

Får bistand (§ 8 - af Nat.mus., kgl. 
bygningsinspektører m.fl.)

Biskoppen Stiftsøvrigheden/biskoppen 

Orienteres (§ 12, stk. 4, om kirkegårdsvedtægten) Biskoppen Stiftsadministrationen
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2.2.2. Bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde (BKG 527 af 19. juni 1992 med senere ændringer)
Godkendelse (§§ 2, 3, 4, 6, 11, stk. 2 - 3 (kirken 
og den inventar)  

Biskoppen Stiftsøvrigheden. Stiftsudvalget vedr. økonomi 
vedr. finansieringen, såfremt projektet skal 
finansieres af stiftsmiddellån

Godkendelse (§§ 13 - 17 (kirkegården) Biskoppen Stiftsøvrigheden
Godekendelse (§ 19, stk. 3, - dræn om kirken) Biskoppen Provstiudvalget
Klageinstans (§ 46, stk. 2, over pr.udv. afgørelser) Biskoppen Biskoppen

2.2.5. Cirkulære om opførelse af kirker (CIR 232 af 18. november 1966
Sagsforberedelse før KMs godkendelse Bør moderniseres - og kompetencen til biskoppen Moderniseres - biskoppen

Klage over afleveringssynet (iflg. cirkulæret til KM) Ingen forslag Biskoppen

2.2.6. Cirkulæreskrivelse ang. de af Kirkeministeriet ansatte konsulenters afgang paa Grund af Alder fra de dem betroede Hverv m.m. 
Sagsforberedelse (fremsendelse gennem st.øv) Moderniseres - kompetence til ansættelse og 

afsked bør flyttes fra KM til biskoppen
Bør moderniseres. Ansættelseskompetence i 
forhold til konsulenter, der fungerer stiftsvis, bør 
flyttes fra KM til biskopperne (kræver lovgivning)

2.3. Tilsyn med menighedsråd og provstiudvalg

2.3.1 Bekendtgørelse af lov om menighedsråd (LBK 164 af 16. marts 2004)
8. Indberetning om valg til enkeltmandsposter (§ 12, 

stk. 4)
Stiftsadministrationen Mr skal selv indtaste oplysningerne i KIS. 

Biskoppens (stiftsadministrationen) ansvar for så 
vidt mr. ikke bruger IT

Tilladelse til at overdrage hverv til medlemmer 
uden udbud (§ 40, stk. 2)

Ikke nævnt i beretningen Biskoppen [evt. i forening med stiftsudvalget 
vedrørende økonomi]

Tilsyn med menighedsråd (§§ 45 - 47) Biskoppen og direktøren Biskoppen og direktøren i forening

2.3.2 og 
2.3.3.

Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab og revision m.v. (CIR 133 af 27. juli 1992 med senere ændringer) inkl. 
revisionsinstruks
Godkendelse og administration af 
gravstedsaftaler (pkt. 16 - 17)

Biskoppen og direktøren Biskoppen (stiftsadministrationen)
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Klageinstans (pkt. 13 - over pr.udv.. afgørelser om 
regnskabet - jf. økl § 9, stk. 3)

Biskoppen og direktøren Biskoppen

Ansættelse og afskedigelse af provstirevisor 
(instruksen § 1 med bemærkninger)

Biskoppen og direktøren Biskoppen

Redegørelse fra pr.udv. om manglende 
godkendelse og forslag til afsked af revisor (Ad 
instruksens § 2 i slutningen)

Biskoppen og direktøren Biskoppen

2.3.4 Bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen for fællesfonden m.v. (BKG 432 af 24. maj 1996)
Bestyrelse af fællesfonden (§§ 1, 2, stk. 1; 3, 4) Biskoppen og direktøren (evt. 

stiftsadministrationen)
Stiftsøvrigheden

Bestyrelse af stiftsmidler (§ 2, stk. 2; § 4 
(regnskab)

Biskoppen og direktøren (evt. 
stiftsadministrationen)

Stiftsudvalget vedr. økonomi

Administration af budget- og regnskabssystem, 
udarbejdelse af regnskabsinstruks

Biskoppen og direktøren (evt. 
stiftsadministrationen)

Stiftsøvrigheden

2.3.5., 
2.3.11. og 
2.3.13.

Bekendtgørelse om folkekirkens deltagelse i mellemkirkeligt arbejde (BKG 891 af 23. november 1993 med senere ændringer) samt 
cirkulæreskrivelse om ændring af lov om folkekirkens økonomi (CIS 2 af 6. juli 1989) 

Sekretariat (§ 3 samt CIS) Biskoppen og direktøren Biskoppen (stiftsadministrationen)
Klageinstans (§ 5 (valgbarhed) § 6, stk. 2 -3 
(udtræden)

Biskoppen og direktøren Kirkeministeriet (Biskoppen er født medlem)

Godkendelse (§ 6, stk. 1 (manglende 
beslutningsdygtighed vedr. udtræden), 

Biskoppen og direktøren Kirkeministeriet (Biskoppen er født medlem)

1. instans (udfyldningsvalg § 1, stk. 5, § 7 - 8) Biskoppen og direktøren Kirkeministeriet (Biskoppen er født medlem)

2.3.12. Cirkulære om valg af medlemmer af stiftsudvalg vedrørende mellemkirkeligt arbejde (CIR 71 af 29. august 2005)
Valgbestyrelse (§ 6) Afgående stiftsudvalg Biskoppen (stiftsadministrationen)

2.3.6 Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og til stiftsudvalg vedrørende økonomi (BKG 1038 af 25. oktober 2004)
Valgklager (§§ 19 - 20) Kun valgklager til stiftsøvrigheden (biskoppen og 

direktøren)
Biskoppen
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Orientering om hvem valgt (§§ 11 - 12) Administration bør forenkles - bestemmelserne 
foreslås i øvrigt opretholdt uændret

Ok til forenkling af administration - til biskoppen 
(stiftsadministrationen) (indtastning i KIS)

2.3.7. Bekendtgørelse om provstiudvalgenes virksomhed (BKG 972 af 2. december 2003)
1. instans (udpege synsprovst til syn af provstens 
bolig § 6, stk. 2)

Biskoppen og direktøren Biskoppen

Godkendelse (bygn.kyndig udføre lønnet arbejde 
og udpegning af ny bygn.kyndig - § 6, stk. 3 - 4)

Biskoppen og direktøren Muligheden bør fjernes

Indhente udtale fra pr.udv. (§ 7) Biskoppen og direktøren Biskoppen. (Stiftsudvalget vedr. økonomi for så 
vidt angår stiftsmiddellån).

Klageinstans (§ 10) Biskoppen og direktøren Biskoppen

2.3.8. Bekendtgørelse om provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (BKG 211 af 4. juni 1998)
Godkendelsekompetence af puk-regnskab (§§  5 - 
6), jf. økl. § 17d, stk. 6

Biskoppen og direktøren Provstiudvalget. Suppleres af bestemmelse om, 
at tilsynet (stiftsøvrigheden) har adgang til at 
indhente regnskab m.v.

2.3.9. Bekendtgørelse om diæter m.v. til medlemmer af menighedsråd, provstiudvalg og stiftsudvalg samt til bygningskyndige deltagere i 
synsforretninger over kirker og præsteboliger (BKG 964 af 16. december 1998)
Godkendelse (Diæter til mr.medlemmer til særlige 
møder (§ 2)

Biskoppen Biskoppen

1. instans (Kørselsbemyndigelse til 
pr.ud.medlememr (§ 14)

Biskoppen Biskoppen

2.3.10. Bekendtgørelse om bestyrelse af kirkernes og præsteembedernes kapitaler (BKG 971 af 2. december 2003) (OBS ny nr. den 23. december 
2005)
Bestyrelse af stiftsmidlerne (§ 1 - 4 ( indbetaling) §
5 (frigivelse) § 8 (forvaltning), § 9 - 10 (udlån);

 Biskoppen og direktøren Stiftsudvalget vedrørende økonomi

Godkendelse (frigivelse og lån i særbestyrede 
kapitaler - § 14)

Biskoppen og direktøren Stiftsudvalget vedrørende økonomi 

Klageinstans (§ 15 - over pr.udvalgs afgørelse om 
indbetaling og frigivelse)

Biskoppen og direktøren Stiftsudvalget vedrørende økonomi

Investeringsgruppen (§§ 12 - 13)
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2.3.14. Cirkulære om finansiering af honorar m.v. til præstegårdskonsulenter og bygningskonsulent for præstegårde (CIR 150340 af 16. september 
2003)
Godkendelse (§§ 3 og 6 - af bilag når st.øv. har 
rekvireret)

Biskoppen Biskoppen

2.3.15 Lov om ændring af lov om folkekirkens lønningsvæsen m.m.
Klageinstans (§ 29 - forretningsgang i pr.udv.) Bør ophæves Er ophævet ved lov nr. 645 af 19. december 1984 

(økonomiloven)

2.3.16 Aftale med Statens Indkøb (AFT 1 af 28. april 1991
Sekretariat Biskoppen Biskoppen 

2.3.17. Cirkulæreskrivelse om afvikling af administration og revision m.m. af private fondes og legaters midler blandt stiftsmidlerne
Administration og revision Burde være afsluttet - bør ophæves Bør moderniseres

3. Ansættelse
3.1. Lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. (LOV 310 af 16. maj 1990 med senere ændringer)

Oprettelse og nedlæggelse af stillinger samt 
ansættelse og afsked (§ 17)

Biskoppen og direktøren KM opretter og nedlægger stillinger. KM 
ansætter/afskediger, men kan overlade 
kompetencen til biskoppen og direktøren i 
forening.

4. Biskopper
4.1. Lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning (LBK 511 af 16. juni 1004)

Medlem af valgbestyrelsen (§ 4, stk. 2) Biskoppen og direktøren Valgbestyrelsen bør kun bestå af valgte 
medlemmer. Stiftsadministrationen skal være 
sekretariat.

4.2. Bekendtgørelse om bispevalg (BKG 745 af 16. august 1994)
Sekretariat (§ 1,- 2 (valgmøde, § 5 (indlevering af 
lister), §§ 11 og 18 (ændring af valgberettigede), § 
17, stk. 2 (opbevaring af stemmesedler)

Biskoppen og direktøren Valgbestyrelsen bør kun bestå af valgte 
medlemmer (provstiudvalgsmedlemmer). 
Stiftsadministrationen skal være sekretariat for 
valgbestyrelsen. 
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Valgbestyrelsens sammensætning (§ 4) Biskoppen og direktøren med direktøren som født 
medlem af valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen bør kun bestå af valgte 
medlemmer (provstiudvalgsmedlemmer). 
Stiftsadministrationen skal være sekretariat for 
valgbestyrelsen. 

4.3. Lov om adgang for biskopper til fritagelse i visse tilfælde for at føre tilsyn med en menighed og dennes præster (LOV 79 af 3. marts 1948)

Ingen ændring i biskoppens opgaver som medlem 
af stiftsøvrigheden

Ikke nødvendigt med ændring Skal sprogligt ajourføres (og præciseres hvilke 
opgaver biskoppen bevarer)

4.4. Kgl. resolution om bemyndigelse for stiftsøvrighederne til hver for sit stift at fastsætte tidspunktet for afholdelse af det årlige landemode 
(KGL. RES. 4. december 1991)
1. instans (fastsætte dagen for landemodet) Kompetencen ændres ikke - dvs. biskoppen og 

direktøren
Biskoppen

5. Uddannelse
Bekendtgørelse om folkekirkens kirkemusikskoler (BKG 1132 af 13. december 1996) 
Repræsentant i bestyrelsen (§ 2) Biskoppen En stiftskontorchef

6. Kirkers brug
Lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. (LBK 217 af 31. marts 1992)
Godkendelse (§ 1 - kirkegårdsvedtægt; § 19 - 
betaling for brug)

Biskoppen og direktøren Provstiudvalget

Tilsyn (§ 2 - overtilsyn med kirkerne) Biskoppen og direktøren Bestemmelsen indeholder ikke i sig selv 
kompetencer for kirkelige myndigheder, idet de 
konkrete kompetencerne er reguleret i andre 
regler.

6.2. Anordning angående bestyrelse m.v. af de af Det Københavnske Kirkefond ejede kirker (Kgl. Ano. 594 af 13. november 1940)
Godkendelse (§ 5 - af aftale om brug af kirken, § 
6 - om leje af bolig til præsten)

Biskoppen og direktøren Biskoppen 

7. Begravelse
7.1. Ligflytning (bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde (LBK 527 af 19. juli 1992 med senere ændringer)

Ligflytning (§ 25) Biskoppen Biskoppen
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7.1.1 Vejledning om flytning af lig (VEJ 84 af 7. juni 1995)
Vejledning om st.øv. sagsbehandling Biskoppen Ny vejledning - kompetence til biskoppen

8.1. Bekendtgørelse om menighedsråd for døvemenighederne i folkekirken (BKG 886 af 20. september 2005)
Godkendelse (§ 25 - overslag - § 26 - del af st.øv. 
regnskab for fællesfonden)

Indsendes gennem tilsynsførende biskop, der 
påtegner. Godkendelsesprocedure bør være, der 
hvor budgettet godkendes.

KM for så vidt angår bevillingen. Biskoppen for så 
vidt angår regnskabet.

8.2. Lov om valg til menighedsråd  (LBK 163 af 16. marts 204)
Indberetning om opstillede kandidater og om 
valgets resultat (§ 24)

Stiftsadministrationen Menighedsrådet skal selv indtaste oplysningerne. 
Biskoppens (stiftsadministrationen) opgave for så 
vidt mr. ikke bruger IT

8.2.1. Bekendtgørelse om udarbejdelse af fortegnelse over menighedsrådsmedlemmer (BKG 210 af 29. marts 2004)
8.2.2. Cirkulære om valg til menighedsråd den 9. november 2004 (CIR 31 af 16. april 2004)

Indberetning og indtastning af kandidatlister 
(bekg. § 1, cirk. pkt. 3.11), hvem blev valgt (bekg. 
§ 2, cirk. pkt. 21.3 - 21.4), valg til 
enkeltmandsposter (§§ 3 - 6)

Stiftsadministrationen Menighedsrådene skal selv indtaste 
oplysningerne. Biskoppens 
(stiftsadministrationens) opgave for så vidt mr. 
ikke bruger IT

9.1. Præsters godtgørelser
9.1.1. Meddelelse om bortfald af telefon- og befordringsgodtgørelser ved barselsorlov og anden længerevarende tjenestefrihed med løn (MED 5 af 

13. juli 1990)
1. instans (sørge for standsning af telefon- og 
befordringsgodtgørelse)

Biskoppen Biskoppen - eller alternativt forblive hos 
stiftsøvrigheden

9.1.2. Cirkulære om befordringsgodtgørelse til sognepræster (CIR 12002 af 1. maj 1985)
1. instans (administration af 
befordringsgodtgørelse)

Biskoppen Biskoppen - eller alternativt forblive hos 
stiftsøvrigheden

9.1.3. Skrivelse om befordringsgodtgørelse til præster for deltagelse i kurser på Præstehøjskolen (SKR 12000 af 30. januar 1985)
1. instans (udbetaling af befordringsgodtgørelse) Biskoppen Biskoppen - eller alternativt forblive hos 

stiftsøvrigheden

9.1.4. Cirkulæreskrivelse om aflønning af værnspræster af reserven, der ikke er ansat/aflønnet i folkekirken
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Varsel om tidspunkt for udbetalingsordre Bør ophæves - er ikke brug Biskoppen - eller alternativt forblive hos 
stiftsøvrigheden

9.1.5. Cirkulære om tjenestebolig for folkekirkens præster (CIR 172992 af 17. december 2003)
Godkendelse (§ 2 (køb m.v.), § 3 (salg - offentligt 
udbud), § 12 (brug af boligen), §§ 15 - 18 
(boligbidrag), 

Biskoppen Biskoppen - eller alternativt forblive hos 
stiftsøvrigheden

Indhentelse af sagkyndig udtalelse og udtalelse 
fra præsten (§ 4 - 5)

Biskoppen Biskoppen - eller alternativt forblive hos 
stiftsøvrigheden

Klageinstans (§ 28) Biskoppen Biskoppen - eller alternativt forblive hos 
stiftsøvrigheden

Administration (§ 17, stk. 2 og § 22, stk. 2 
(afregning af bolig- og varmebidrag)

Biskoppen Biskoppen - eller alternativt forblive hos 
stiftsøvrigheden

9.1.6. Cirkulærskrivelse angående ydelse af rådighedstillæg til præster (CIS 12005 af 14. oktober 1971)
Udbetaling af rådighedstillæg m.v. Bør ophæves Biskoppen - eller alternativt forblive hos 

stiftsøvrigheden

9.1.7. Cirkulære om tjenestedragter for folkekirkens præster (CIR 12055 af 25. juni 1996)
Godkendelsekompetence (rekv af tjenestedragt, 
betaling)

Biskoppen Biskoppen - eller alternativt forblive hos 
stiftsøvrigheden

9.1.8. Cirkulære om ændring af cirkulære af 25. juni 1996 om tjenestedragt for folkekirkens præster (CIR 11493 af 12. juli 2000)
Administration (rekv. af tjenestedragt) Biskoppen Biskoppen - eller alternativt forblive hos 

stiftsøvrigheden

9.1.9. Cirkulærskrivelse om særlige feriefridage til præster i folkekirken  
Godkendelsekompetence (opgørelse over 
optjente dage)

Biskoppen Kan ophæves

Kirkefunktionærer
10.1. Cirkulære om fremgangsmåden ved ansættelse i stillinger som kirke- og kirkegårdsfunktionær med tjenestemandsvilkår eller 

tjenestemandslignende vilkår (CIR 12007 af 30. juni 1983)
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1. instans  (§ 3 - stillingsvurdering, § 10 - 
helbredsbedømmelse, § 12 - 
ansættelsesbetingelser, tidspunkt, prøvetid m.v) 

Biskoppen og direktøren Biskoppen (stiftsadministrationen)

10.2. Vejledning om ansættelse på prøve i tjenestemandsstillinger m.v. som kirke- og kirkegårdsfunktionær (VEJ 12013 af 24. november 1983) 

1. instans (prøvetidens længde) Biskoppen og direktøren Biskoppen (stiftsadministrationen)
Administration (underretning af mr. om udløb af 
prøvetid, underrette KM om afsked)

Biskoppen og direktøren Biskoppen (stiftsadministrationen)

10.3. Cirkulære om fastsættelse af lønkvoter for organiststillinger, der klassificeres i tjenestemændenes lønrammesystem (CIR 12008 af 30. juni 
1983), som ændret ved cirkulære af 1. juli 2005 (Dokid. 243369)
Administration (§ 3 - udlevering af blanket - 
beskrivelse af stillingen)

Biskoppen og direktøren Intranet og hjemmeside

1. instans (§ 8 - nyberegning Biskoppen og direktøren Biskoppen (stiftsadministrationen)

10.4. Vejledning vedrørende tillæggelse af understøttelse til ikke-pensionssikret personale i folkekirkens tjeneste samt ægtefælleunderstøttelse 
m.v. (VEJ 12014 af 10. november 1981)
1. instans (afgørelse om 
supplementsunderstøttelse)

Bør ajourføres. Kompetence hos biskoppen og 
direktøren

Biskoppen (stiftsadministrationen)

10.5. Cirkulærskrivelse vedrørende tjenestemænds pensionsforhold i forbindelse med afskeds-/fratrædelsessager m.v. (CIS 1 af 22. august 1991)

Administration vedr. pension Biskoppen og direktøren Biskoppen (stiftsadministrationen)

10.6. Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for kirke- og kirkegårdsfunktionærer (CIR 12090 af 20. december 1997)
1. instans (løn, kvote, tillæg, understøttelse) Biskoppen og direktøren Biskoppen (stiftsadministrationen)

10.7. Cirkulære om opsigelsesvarsler m.m. for kirke- og kirkegårdsfunktionærer, der er ansat på tjenestemandslignende vilkår (CIR 12010 af 28. 
december 1979)
Administration (§ 7 - nedsættelse af nævn til 
behandling af godtgørelse i forbindelse med 
opsigelse)

Biskoppen og direktøren Biskoppen (stiftsadministrationen)
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10.8. Vejledning om de forhandlingsregler, der gælder for tjenestemænd m.fl. ved folkekirkens kirker og kirkegårde (VEJ 10345 af 21. maj 1999)

Omfanget af forhandlingspligten Biskoppen og direktøren Biskoppen (stiftsadministrationen)

10.9. Cirkulære om ændring af graveraftalens § 3, stk. 3, og ændring af cirkulære om beregning af beskæftigelsesgraden for gravere m.v. (CIR 5 af 
1. marts 2000)
1. instans (Oprykning og justering af 
klassificering)

Biskoppen og direktøren Biskoppen (stiftsadministrationen)

10.9.1. Cirkulære om beregning af beskæftigelsesgrad for gravere m.v. (CIR 12005 af 18. marts 1981)
1. instans (nyfastsættelse af lønkvoter, 
omklassificering, regulering af tillæg, indplacering 
i lønramme, lønberegning og lønregulering

Biskoppen og direktøren Biskoppen (stiftsadministrationen)

10.10. Cirkulære om ukvoteret rådighedstillæg til visse kvoterede PO-organiststillinger (CIR 42774 af 6. november 2000)
Godkendelse (efterberegning) Er gennemført - bør ophæves Bør ophæves

10.11.1. Cirkulærskrivelse om helbredsbedømmelse ved tjenestemandsansættelse som kirke- eller kirkegårdsfunktionær i folkekirken (CIS 21 af 7. 
december 1992)
Administration (Indhente vurdering fra 
helbredsnævnet, beregning af længden af 
pensionsforbehold)

Biskoppen og direktøren Biskoppen (stiftsadministrationen)

10.11.2. Orientering om helbredsbedømmelse ved tjenestemandsansættelse som kirke- eller kirkegårdsfunktionær (ORI 1 af 28. februar 1992)
Administration (Indhentelse af vurdering fra 
helbredsnævnet, beregning af længden af 
pensionsforbehold)

Burde være ophævet ved cis nr. 21 af 7. 
december 1992

Ophæves

10.12. Skrivelse om klassificering af stillinger som kirketjener, overgang til den ny ordning og om friweekends efter overgang til den ny ordning 
(SKR 172347 af 11. december 2003)
Forhøjelse af rådighedstillæg Biskoppen og direktøren Biskoppen (stiftsadministrationen)

10.13. Cirkulære om oprettelse af stillinger som kordegn og om oprettelse af stillinger som kordegneassistent (CIR 120007 af 12. januar 1998)
Administration (§ 7 - Indberetning til KM m.fl. om 
ændring af beskæftigelsesgrad)

Biskoppen og direktøren Biskoppen (stiftsadministrationen)
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10.14 Cirkulære om oprettelse af stillinger som kirketjener ved bykirker (CIR 143299 af 15. maj 2003)
Administration (§ 6 - Indberetning til KM m.fl. om 
ændring af beskæftigelsesgrad)

Biskoppen og direktøren Biskoppen (stiftsadministrationen)

10.15. Cirkulære om en tillidsmandsordning for sognemedhjælpere i folkekirken (CIR 27. september 2002)
Indsigelse mod valg af tillidsmand (§ 2) Biskoppen og direktøren Biskoppen (stiftsadministrationen)

10.16. Cirkulærskrivelse om ukvoteret rådighedstillæg til PO-organiststillinger med kvote 40-75 (Dato?) 
Godkendelse (efterberegning) Biskoppen og direktøren Bør ophæves

10.17 Skrivelse om regulering pr. 1. oktober 2004 om understøttelse til tidligere kirkefunktionærer eller deres ægtefæller 
1. instans (efterregulering af 
supplementsunderstøttelser)

Biskoppen og direktøren Biskoppen (stiftsadministrationen)

10.18. Cirkulærskrivelse om aftale om ændring af visse rådighedstillæg på kirketjenerområdet (dato?)
1. instans (nyberegning) Biskoppen og direktøren Biskoppen (stiftsadministrationen)
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