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Folkekirkens fælles økonomi  
- hvad er det? - hvem bestemmer? 

 

Folkekirkens økonomi udgøres af tre elementer, hvis samlede omfang i 2012 
anslås at blive ca. 7.700 mio. kr. De tre elementer er: 

 statens tilskud, der i 2012 er budgetteret til 749,4 mio. kr. 
 fællesfonden, hvis netto-udgifter (ekskl. statstilskud til præsteløn) i 2012 

er  budgetteret til 1.052,8 mio. kr., samt 
 de lokale kirkelige kasser, hvis budgetter i 2012 anslås at beløbe sig til i 

alt ca. 5.800 mio. kr. 

Statens tilskud og fællesfonden udgør tilsammen det, der betegnes som folke-
kirkens fælles økonomi. Udvalget om en mere sammenhængende og moderne 
styringsstruktur for folkekirken skal i henhold til sit kommissorium overveje 
den fremtidige styring af den fælles økonomi samt en eventuel omlægning af 
statens tilskud til folkekirken.  

Dette notat beskriver statens tilskud og den nuværende fordeling af kompeten-
cerne i forhold hertil. Notatet beskriver desuden fællesfonden og kompeten-
cerne i forhold til den.  

Kompetencerne i forhold til den lokale kirkelige økonomi er entydigt placeret 
hos provstiudvalgene og menighedsrådene. Udvalget skal i sine overvejelser 
kun inddrage den lokale kirkelige økonomi i det omfang, udvalgets overvejelser 
og forslag omkring den fælles økonomi måtte få følgevirkninger i forhold til 
den lokale økonomi. Derfor beskrives den lokale økonomi ikke nærmere i dette 
notat. 

Statens tilskud til folkekirken 

Baggrund og udvikling 

Statens økonomiske støtte til folkekirken udspringer af bestemmelsen i grund-
lovens § 4, der siger, at folkekirken understøttes af staten. 

I de første årtier efter grundloven var den økonomiske støtte dog af begrænset 
omfang. Det skyldtes, at folkekirken stort set kunne finansieres af indtægter fra 
præstegårdsjord og de forskellige forpligtelser, som landets indbyggere fra 
gammel tid havde til at betale afgifter i form af bl.a. tiende i forbindelse med 
landbrug og "præstepenge" i byerne.  

I årene omkring grundlovens ikrafttræden kom biskopperne på fast løn, der 
blev betalt af staten. Det var en konsekvens af, at staten havde overtaget de 
kapitaler  m.v., som tidligere finansierede bispeembederne.  

I sidste halvdel af 1800-tallet ydede staten desuden tilskud til opførelse af nye 
kirker og tilskud til løn ved præsteembeder, der ikke havde et økonomisk fun-
dament i form af de forskellige afkast og ydelser, som ellers finansierede 
præsteembederne. 
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Efter år 1900 svandt folkekirkens mulighed for "selvfinansiering" ind.  

Dels på grund af lovgivning om tiendeafløsning og grundbyrdeafløsning samt 
afskaffelse af indbyggernes (folkekirkemedlemmernes) forskellige andre histo-
riske forpligtelser til løbende at betale forskellige afgifter til kirken. Dels på 
grund af jordreformerne, som bl.a. omfattede udstykning af præstegårdsjord til 
husmandsbrug. Og endelig på grund af den almindelige økonomiske udvikling i 
det danske samfund.  

Det medførte, at der i 1919 blev vedtaget en lønningslov for folkekirkens tjene-
stemænd uden for København og Frederiksberg. Den indebar, at medlemmer af 
folkekirken skulle til at betale en kirkeskat til "præsteembedernes fællesfond" 
(siden 1986 blot betegnet som "fællesfonden"), som betalte en del af præste-
lønnen. Den medførte desuden en forøgelse af statens tilskud til løn og pension 
til præster, samt at staten forpligtede sig til at betale op til 50 % af pensionen 
til præster.  

Fra begyndelsen af 1920'erne skete en markant forøgelse af statens tilskud til 
løn og pension til præster og provster. Statens tilskud til præsteløn blev i øvrigt 
øget flere gange i løbet af de følgende årtier i forbindelse med, at lønningsloven 
blev revideret.  

Ved lønningsloven af 1969, som blev vedtaget sideløbende med tjenestemands-
loven, blev der fastsat en procentvis byrdefordeling mellem staten og fælles-
fonden af udgifterne til løn og pension til præster.  

Staten skulle herefter betale 60 pct. af såvel løn som pension til præster og 
provster, og fællesfonden skulle betale 40 pct. Det blev fastholdt, at statskassen 
fuldt ud skulle betale biskoppernes løn, stiftsøvrighedernes og bispeembeder-
nes kontorhold samt udgifter til drift og vedligeholdelse af bispegårdene. Den-
ne særstilling for biskopper og bispeembeder var begrundet i, at staten i sin tid 
havde overtaget de indtægter og kapitaler, som havde finansieret bispeembe-
derne. 

På trods af den fastsatte procentfordeling af byrden kom statens tilskud til løn 
og pension til præster i løbet af de følgende år gradvis til at udgøre en mindre 
del af de samlede løn- og pensionsudgifter. Det skyldes bl.a. indførelse af nogle 
nye tiltag , som blev finansieret fuldt ud af fællesfonden. Det drejede sig om 
rådighedstillæg til præster og oprettelse af nogle deltidsstillinger som hjælpe-
præst for at imødekomme befolkningsudviklingen. 

Byrdefordelingen blev derfor formelt ændret, da der i 1984 blev udformet en 
særskilt lov om folkekirkens økonomi, der trådte i kraft den 1. januar 1986.  

Med denne lov blev statens tilskud delvis omlagt. Statens tilskud til folkekirken 
skulle hverken forhøjes eller nedsættes, men det skulle tilrettelægges på en 
administrativt mere hensigtsmæssig måde end tidligere.  

Det administrativt mere hensigtsmæssige opnåede man bl.a. ved at samle pen-
sionsudgiften vedrørende tjenestemandsansatte præster og provster hos sta-
ten i stedet for at lade den være delt mellem staten og fællesfonden. Samt ved 
at rådighedstillæg til præster og løn til hjælpepræster blev finansieret af stats-
tilskud og fællesfonden i fællesskab i lighed med den øvrige løn til præster og 
provster.   
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For at fastholde statens tilskud på uændret niveau blev fordelingsnøglen for 
løn og pension til præster ændret, så staten derefter skulle yde et tilskud sva-
rende til 40 pct. af alle løndele til provster og præster, inklusive hjælpepræster, 
mens staten samtidig overtog den fulde byrde ved pension til tjenestemands-
ansatte præster.  

Ved omlægningen blev det samtidig tilstræbt, at staten skulle anerkende en 
forpligtelse til at medvirke til vedligeholdelse af kirkebygninger og deres histo-
riske inventar. Derfor blev det i økonomiloven bestemt, at staten skal yde et 
tilskud til restaurering af kirkebygninger og inventar på mindst 14 mio. kr. 
årligt.  

Endnu et led i omlægningen var, at udgifterne ved bispeembedernes og stifts-
øvrighedernes kontorhold og ejendomme blev flyttet fra staten til fællesfonden, 
hvorimod løn og pension til biskopperne fortsat betales fuldt ud af staten. 

Siden midten af 1990'erne er der vedtaget forskellige lovændringer, der har 
haft betydning for fordelingen af udgifterne til præsters løn og pension mellem 
staten og folkekirken.  

I 1997 blev det bestemt, at lønudgiften i forbindelse med specialpræstestillin-
ger, dvs. præstestillinger ved institutioner eller for grupper af personer, for 
hvilke der ikke er valgt menighedsråd, skulle finansieres fuldt ud af fællesfon-
den. Denne ændring skyldtes et ønske om at kunne imødekomme folkekirkens 
ønske om flere præstestillinger, uden at det medførte en forøgelse af statens 
tilskud til præsteløn.  

Fra den 1. januar 2007 blev ordningen med, at lønnen til specialpræstestillin-
ger fuldt ud blev finansieret af fællesfonden, ophævet, så disse stillinger finan-
sieres på samme måde som almindelige sognepræstestillinger med 40 % fra 
staten og 60 % fra fællesfonden. Det skete uden en forøgelse af statens tilskud. 
Samtidig blev det muligt at oprette præstestillinger, der finansieres af lokale 
kirkelige kasser. 

Ved en lovændring, der er trådt i kraft den 15. juli 2012, er det bestemt, at sta-
ten skal yde tilskud til 1892,8 præstestillinger - svarende til det hidtidige antal 
- men at der herudover kan være præstestillinger, som finansieres fuldt ud af 
fællesfonden.  

Staten har ud over tilskud til præstelønninger i adskillige årtier ydet tilskud til 
andre folkekirkelige formål. Det drejer sig bl.a. om tilskud til Dansk Kirke i Syd-
slesvig og til kirkelig betjening af danskere i udlandet i øvrigt. Disse tilskud har 
lovhjemmel i finansloven.  

Lovgrundlaget for statens tilskud til folkekirken 

Det nuværende lovgrundlag for statens økonomiske støtte til folkekirken er: 

1. grundlovens § 4 

2. lov om folkekirkens økonomi1 § 20, der lyder: 
"§ 20. Af folkekirkens udgifter afholder statskassen:  

                                                             
1  Jf. LBK nr. 782 af 6. juli 2012 Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi 
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1) Lønninger, pensioner og andre ydelser til biskopperne.  
2) Pensioner og efterindtægt i henhold til lov om tjenestemandspension 
vedrørende provster og præster.  
3) Udgifterne ved den kirkelige betjening af Christiansø og Hirsholmene.  
Stk. 2. Statskassen yder endvidere et årligt tilskud til fællesfonden på 40 
pct. af fællesfondens udgifter til lønninger til præster og provster sva-
rende til 1.892,8 årsværk. Præstestillinger herudover finansieres fuldt ud 
af fællesfonden i henhold til § 11, stk. 1, nr. 1, eller lokalt i henhold til § 2, 
stk. 1, nr. 1. 
Stk. 3. Endvidere udreder statskassen tilskud, hvis størrelse fastsættes på 
finansloven, dog mindst 14 mil. kr. årligt, til restaurering af kirker og af 
kirkers historiske inventar samt særligt bevaringsværdige gravminder." 

3. Finanslovens § 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke, der omfatter bevil-
linger til ministeriet og folkekirken, samt finanslovens § 36 Pensionsvæ-
senet, hvori indgår pension til folkekirkens præster og provster samt 
Pensionskassen af 1950 for forskellige private kirkelige institutioner.  
Finanslovens § 22 omfatter også bevillinger til ligestillingsafdelingen i 
ministeriet, men disse bevillinger indgår ikke i nedennævnte tal. 

Statens tilskud 2012 

Hovedtal i statens bevillinger vedrørende folkekirken for 2012 er som følger 
(nettoudgift - mio. kr.): 

Departementet - Kirke 34,9 

Mindelunden og De kgl. begravelseskapeller m.v. 2,4 

Forskellige tilskud  2,0 

Dansk Kirke i Sydslesvig og kirkelig betjening i udlandet 23,9 

Istandsættelse af kirker 2 3,7 

Løn til biskopper (inkl. pensionsbidrag) 10,2 

Tilskud til løn til præster og provster samt pensionsbidrag af både  
statens og fællesfondens del af præstelønnen 478,6 

Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning  
på kirkeskatten samt som følge af navnelov 3,3 

Pension til præster og provster (§ 36) 172,9 

Pensionskassen af 1950 (§ 36) 17,5 

 

Den nævnte kompensation for anden lovgivnings provenuvirkning på kirke-
skatten blev indført med virkning fra 2004. Den skyldtes ændringer i skatte-

                                                             
2  Finanslovens konto fror tilskud til istandsættelse af kirker m.v. omfatter dels det i 

økonomiloven nævnte tilskud til istandsættelse, som skal være mindst 14 mio. kr. 
årligt, dels tilskud til istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller i Roskilde. Der er 
for 2012 bevilget 16,7 mio. kr. til de almindelige tilskud til istandsættelse og 6,0 mio. 
kr. i forbindelse med De kgl.  begravelseskapeller. På grund af ekstraordinære ind-
tægter i tilknytning til begravelseskapellerne bliver nettoudgiften til istandsættelser 
og begravelseskapeller kun 3,7 mio. kr. i 2012. 
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lovgivningen, som havde den konsekvens, at beregningsgrundlaget for kirke-
skatten (udskrivningsgrundlaget) blev mindsket. Det ville betyde, at kirkeskat-
teprocenten skulle hæves, for at folkekirkens indtægter kunne fastholdes på 
uændret niveau. Regeringen ønskede at fastholde kirkeskatteprocenten på 
uændret niveau og fik derfor Folketingets tilslutning til at indføre kompensati-
onen. Kompensationsbeløbet har på grund af andre ændringer i skattelovgiv-
ningen været faldende de seneste år, og det er med finansloven for 2012 be-
stemt, at kompensationen ophører fra 2013. 

Der vil fortsat via bevilling på finansloven blive ydet kompensation til folkekir-
ken for de folkekirkelige personregisterføreres administration af navneæn-
dringer. Denne kompensation blev indført efter en ændring af navneloven i 
2007, som medførte en meget stor stigning i antallet af navneændringer, og 
som samtidig betød, at der blev indført gebyrbetaling i forbindelse med ansøg-
ninger om navneændring. Kompensationen til folkekirken svarer til folkekir-
kens andel af gebyrindtægterne.  

Kompetence i forhold til statens tilskud 

Kompetencen i forhold til statens bevillinger til folkekirken udøves dels af Fol-
ketinget, dels af regeringen og her primært ministeren for ligestilling og kirke. 

Folketinget har kompetencen til at fastsætte arten og omfanget af statens til-
skud til folkekirken. Den udøves på følgende måde: 

 Folketinget har, som nævnt ovenfor, i § 20 i lov om folkekirkens økono-
mi, fastlagt nogle udgiftsområder, som staten skal bevilge tilskud til.  

 Folketinget vedtager med finansloven omfanget af statens tilskud. På fi-
nansloven fastsættes også tilskud til nogle områder ud over dem, der er 
nævnt i økonomiloven. Det drejer sig, som det er fremgået af tabellen 
ovenfor, bl.a. om tilskud til Dansk Kirke i Sydslesvig og til kirkelig betje-
ning af danske andre steder i udlandet, der varetages gennem Danske 
Sømands- og Udlandskirker samt forskellige tilskud af mindre omfang. 

Regeringen udøver kompetence i forhold til statens bevillinger til folkekirken 
på følgende måder: 

 Finansministeren udarbejder og fremsætter i Folketinget forslag til fi-
nanslov. Finanslovsforslaget vedrørende § 22 Ministeriet for Ligestilling 
og Kirke udarbejdes i tæt samspil med Ministeriet for Ligestilling og Kir-
ke. 

 Ministeren for ligestilling og kirke administrerer finanslovens bevillinger 
til folkekirken.  

 Det indebærer bl.a., at ministeren for ligestilling og kirke har kompetence 
til og ansvar for at foretage den nærmere fordeling af bevillingen til præ-
steløn. 

 Denne fordeling sker i samspil med fastsættelsen af fællesfondens budget 
og fællesfondens bevilling til præsteløn.  
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 Ministerens udøvelse af kompetencen på dette område beskrives nær-
mere i forbindelse med beskrivelsen af fællesfonden.  

 

Fællesfonden  

Baggrund og udvikling 

Fællesfonden blev - som nævnt ovenfor i afsnittet om baggrunden for og udvik-
lingen i statens tilskud til folkekirken - etableret i 1919 under navnet 
"præsteembedernes fællesfond" med henblik på, at den skulle dække en del af 
udgifterne til løn og pension til præster og provster. Det blev samtidig beslut-
tet, at medlemmer af folkekirken skulle betale en kirkeskat (landskirkeskat) til 
den.  

Indtil 1986 kunne der af fællesfonden ud over løn og pension til præster stort 
set kun anvendes et begrænset beløb som tilskud til nedsættelse af den kirkeli-
ge ligning i økonomisk svage kommuner (udligningstilskud). 

Med lov om folkekirkens økonomi fra 1986 blev navnet forkortet til fællesfon-
den. Og fællesfonden blev tillagt flere udgiftsområder, bl.a. at dække udgifterne 
ved bispeembedernes og stiftsøvrighedernes kontorhold og ejendomme. Fæl-
lesfonden er ved senere lovændringer blevet tillagt yderligere udgiftsområder.  

Fællesfondens primære udgiftsområde er dog fortsat at dække folkekirkens 
egen del af lønnen til præster og provster.  

Lovgrundlaget for fællesfonden 

Det nuværende lovgrundlag for fællesfonden er kapitel 2 i lov om folkekirkens 
økonomi. Kapitlet omfatter paragrafferne 10-17. Ministeren har desuden med 
hjemmel i lovens § 10 udstedt en bekendtgørelse om fællesfondens budget og 
regnskab m.v.3  

Lovens § 10 definerer fællesfonden som "folkekirkens fælleskasse". Det siges 
videre i § 10, at "fællesfonden bestyres af stiftsøvrighederne og af et admini-
strativt fællesskab efter bestemmelser fastsat af ministeren for ligstilling og 
kirke og under ansvar over for ministeren for ligestilling og kirke".  Ordet "be-
styres" er her anvendt i betydningen "administreres" eller "forvaltes". 

Lovens § 11, stk. 1, fastlægger, hvilke udgifter fællesfonden skal dække. Be-
stemmelsen lyder: 

"§ 11. Af fællesfonden afholdes folkekirkens udgifter, for så vidt de ikke er 
omfattet af § 2, § 17 g, stk. 3-6, eller § 204, herunder: 

1) Løn, godtgørelse m.v. til præster og provster. 
2) Udgifter vedrørende stiftsadministrationerne, herunder pensioner til 
tidligere tjenestemandsansatte medarbejdere. 

                                                             
3  Bek. nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden 
4  § 2 handler om de udgifter, som kirkekasserne i sognene skal dække. § 17 g, stk. 3-6, 

handler om udgifter, som dækkes af provstiudvalgenes kasser. § 20 handler om ud-
gifter, der dækkes af statens tilskud. 
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3) Pensioner til tidligere tjenestemandsansatte kirkefunktionærer. 
4) Udgifter til folkekirkens fælles IT-løsninger. 
5) Tilskud efter ministeren for ligestilling og kirkes bestemmelse til hel 
eller delvis dækning af udgifter til uddannelse af ansatte i folkekirken og 
af personer, der ønsker sådan ansættelse. 
6) Tilskud efter ministeren for ligestilling og kirkes bestemmelse til hel 
eller delvis dækning af udgifter til særlige menigheder. 
7) Udgifter til revision af de lokale kirkelige kasser. 
8) Udligning, jf. § 13, stk. 1. 
9) Generelt tilskud, jf. § 13, stk. 2." 

 
I § 11, stk. 2-4, er nævnt nogle udgifter, som fællesfonden kan afholde, men som 
ministeren kan beslutte, at fællesfonden skal have refunderet helt eller delvis 
fra kirkekasserne eller provstiudvalgskasserne. Disse bestemmelser lyder: 

"Stk. 2. Af fællesfonden kan endvidere afholdes udgifter, der vedrører lokale 
kirkelige aktiviteter, herunder: 

1) Forsikrings- og skadesudgifter. 
2) Udgifter til de særlige sagkyndige, der er nævnt i lov om folkekirkens 
kirkebygninger og kirkegårde § 8, stk. 2. 
3) Udgifter til det særlige syn, der er nævnt i lov om folkekirkens kirke-
bygninger og kirkegårde § 33. 
4) Udgifter til den sagkyndige medvirken og registrering, der er nævnt i 
lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde § 21, stk. 2 og 3. 

Stk. 3. For udgifter efter stk. 2 kan fællesfonden efter ministeren for ligestil-
ling og kirkes bestemmelse opkræve hel eller delvis refusion fra kirke- eller 
provstiudvalgskassen. 
Stk. 4. I refusion efter stk. 3 af skadesudgifter, jf. stk. 2, nr. 1, kan ministeren 
for ligestilling og kirke beslutte at indregne en henlæggelse, dog således at 
den samlede henlæggelse ikke kan udgøre et større beløb end den gennem-
snitlige årlige skadesudgift." 

Økonomilovens § 12 bestemmer, at ministeren kan fastsætte regler om folke-
kirkens mellemkirkelige arbejde og om finansiering af et centralt mellemkirke-
ligt råd af fællesfonden.  

§ 13 fastslår, at der efter ministerens bestemmelse kan ydes udligningstilskud 
af fællesfonden til nedsættelse af den kirkelige ligning i økonomisk svage om-
råder, og at der desuden kan ydes et "generelt tilskud" til nedsættelse af den 
kirkelige ligning i de enkelte kommuner. 

§ 14, stk. 1-3, bestemmer, at kirkekasserne til fællesfonden skal indbetale pen-
sionsbidrag for tjenestemandsansatte kirkefunktionærer, at fællesfonden kan 
oppebære refusioner af udgifter, der er afholdt af fællesfonden, men vedrører 
lokale kirkelige aktiviteter, samt at fællesfonden kan oppebære leje- og drifts-
indtægter vedrørende fællesfondens aktiviteter. 

§ 14, stk. 4, handler om fællesfondens primære indtægtskilde, landskirkeskat-
ten. Bestemmelsen lyder: 
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 "Stk. 4. Den del af fællesfondens udgifter, der ikke kan afholdes af indtæg-
terne efter stk. 1-3 eller af tilskud fra statskassen, jf. § 20, stk. 2, dækkes 
gennem en landskirkeskat, der pålignes folkekirkens medlemmer." 

§ 14 a indeholder bestemmelser om fællesfondens adgang til at optage lån. 

Lovens § 15 indeholder bestemmelser om fastsættelse af fællesfondens budget 
samt fastsættelse af landskirkeskattens størrelse og fordeling. Bestemmelsen 
lyder: 

"§ 15. Myndigheder og institutioner, der helt eller delvist finansieres af fæl-
lesfonden, indsender forslag til budget for deres indtægter og udgifter på 
fællesfonden i det følgende regnskabsår. Forslagene indsendes til ministe-
ren for ligestilling og kirke inden en af denne fastsat frist. 
Stk. 2. Ministeren for ligestilling og kirke fastsætter fællesfondens budget. 
Der kan ikke budgetteres med samlede udgifter, der er større end indtæg-
terne fra landskirkeskatten, andre indtægter samt eventuelt videreført 
overskud fra tidligere år. 
Stk. 3. Landskirkeskattens størrelse fastsættes af ministeren for ligestilling 
og kirke. 
Stk. 4. Landskirkeskattens fordeling mellem kommunerne sker på grundlag 
af de skattepligtige indkomster i kommunerne for det på fordelingstids-
punktet nærmest forudgående indkomstår for de i kildeskattelovens § 1 
omhandlede skattepligtige personer, således som disse indkomster er op-
gjort med henblik på beregning af slutskat. Ved fordelingen ses bort fra ind-
komster, som vedrører medlemmer af en valgmenighed og personer, der ik-
ke hører til folkekirken." 

§§ 16 og 17 indeholder bestemmelser om fællesfondens regnskabsår, regn-
skabsaflæggelse og revision. 

Fællesfondens budget 2012  

Fællesfondens udgifter er i 2012 budgetteret til netto 1.052,8 mio. kr., eksklu-
sive statens tilskud til præsteløn, som administreres gennem fællesfonden.  

Hovedtal i budgettet for 2012 er som følger (netto-tal - mio. kr.): 

Indtægter 

Landskirkeskat 1081,9 

Kompensation fra staten 3,3 

Øvrige indtægter  1,4 

Indtægter i alt 1.086,6 

Udgifter 

Præster og provster 598,6 

Stiftsadministrationer m.v. 77,0 

Folkekirkens IT 88,9 

Folkekirkens uddannelser (præster og kirkefunktionærer) 52,0 

Folkekirkens fællesudgifter (bl.a. provstirevision og Nationalmuseet) 22,4 
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Folkekirkelige tilskud (bl.a. særlige menigheder og Det Mellem- 
kirkelige Råd) 21,3 

Reserve og finansielle poster 4,8 

Tilskud til lokale kasser (udligningstilskud) 103,7 

Pension tjenestemandsansatte kirkefunktionærer 84,1 

Folkekirkens forsikring 0,0 

Udgifter i alt 1.052,8 

Kompetence i forhold til fællesfonden 

Bestemmelserne i økonomilovens kapitel 2 placerer entydigt beslutningskom-
petencen i forhold til fællesfondens budget og landskirkeskatten hos ministe-
ren for ligestilling og kirke.  

Der er ikke i loven nogen bestemmelse, som giver ministeren pligt til at rådføre 
sig med andre om beslutninger vedrørende fællesfondens budget og landskir-
keskatten. 

Myndigheder og institutioner, der helt eller delvis finansieres af fællesfonden, 
skal indsende budgetforslag til ministeriet, men det er ministeren, som har 
kompetencen til at fastlægge budgettet og prioritere bevillingernes fordeling 
mellem de forskellige myndigheder og institutioner.  

Det er også ministeren, som har kompetencen til at bestemme, hvor stort et 
beløb der skal udskrives i landskirkeskat til fællesfonden.  

Beskrevet i punktform har ministeren kompetencen til, at 

 fastsætte en overordnet prioritering mellem fællesfondens forskellige 
udgiftsområder. 

 fastsætte det beløb, der af fællesfonden skal anvendes til løn og andre 
udgifter i forbindelse med præster og provster. Beløbet skal dog fastsæt-
tes i sammenhæng med det beløb, der på finansloven er bevilget som sta-
tens andel af løn til præster, så fællesfonden og staten dækker henholds-
vis 60 og 40 procent af lønnen. 

 fastsætte fordelingen af de samlede bevillinger til præsteløn mellem de 
10 stifter. 

 fastsætte bevillinger til de myndigheder og institutioner, der finansieres 
helt eller delvis af fællesfonden. 

 fastsætte størrelsen af det beløb, der skal anvendes som udligningstil-
skud. Fordelingen af det mellem kommunerne (ligningsområderne)  

 fastsætte landskirkeskattens størrelse.  

Selv om loven altså ikke giver ministeren pligt til at rådføre sig med nogen om 
fællesfondens budget, så ønskede den daværende minister i 2002 at inddrage 
repræsentanter for de folkekirkelige myndigheder i budgetlægningen m.v. for 
fællesfonden. 
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Der blev derfor i den af ministeren udstedte bekendtgørelse om budget og 
regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden indsat bestemmelser om en budgetføl-
gegruppe vedrørende fællesfonden. 

Budgetfølgegruppens opgaver og sammensætning er fastlagt i bekendtgørel-
sens §§ 6-8, der i den nuværende form lyder: 

"§ 6. Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden har til opgave: 
1) at have indseende i Kirkeministeriets budgetopfølgning af fællesfon-
den og løbende rådgive ministeriet herom, 
2) at rådgive kirkeministeren om fastlæggelsen af fællesfondens budget 
og om eventuelle efterfølgende budgetændringer, og 
3) at rådgive kirkeministeren efter anmodning i spørgsmål om fællesfon-
den. 

§ 7. Budgetfølgegruppen består af: 
1) En biskop. 
2) En stiftamtmand. 
3) En stiftskontorchef. 
4) Et medlem udpeget efter indstilling fra Landsforeningen af Menig-
hedsråd. 
5) Et medlem udpeget efter indstilling fra Danmarks Provsteforening. 
6) En repræsentant fra Kirkeministeriet. 

Stk. 2. Medlemmerne udpeges af kirkeministeren for 4 år ad gangen og kan 
genudpeges. 
Stk. 3. Budgetfølgegruppen vælger en formand af sin midte. 
Stk. 4. Kirkeministeriet fungerer som sekretariat for budgetfølgegruppen. 

§ 8. Budgetfølgegruppen indkalder årligt et eller to budgetsamråd med del-
tagelse af en læg repræsentant for hvert stift valgt af stiftsrådet samt én ob-
servatør fra Den danske Præsteforening og én observatør indstillet i fælles-
skab af kirkefunktionærernes faglige organisationer. 
Stk. 2. Budgetsamrådet har til opgave at: 
1) have indseende i fællesfondens årlige regnskab, og at 
2) drøfte spørgsmål om prioritering af fællesfondens udgifter forud for bud-
getfølgegruppens rådgivning af kirkeministeren om fastlæggelsen af årets 
budget." 

I bekendtgørelsen § 8, der handler om budgetfastlæggelse, er det i stk. 4 be-
stemt, at budgetfølgegruppen skal høres og afgive indstilling til ministeren om 
budgettet, før det samlede budget fastlægges. Og det er i stk. 6 bestemt, at æn-
dringer i forhold til det fastlagte budget, herunder ændringer i løbet af budget-
året, kan besluttes af ministeren efter høring af budgetfølgegruppen. Høring 
kan dog undlades, hvis der er tale om mindre væsentlige budgetændringer, 
som er uden principiel betydning. 

Ministeren har som nævnt også kompetencen til at fordele de samlede bevillin-
ger til præsteløn mellem de 10 stifter. 

Denne kompetence er traditionelt blevet udøvet efter drøftelse mellem mini-
steren og biskopperne.  
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Efter ønske og anbefaling fra Rigsrevisionen og Statsrevisorerne blev der imid-
lertid i 2009 udarbejdet en delvis matematisk baseret model for fordelingen af 
præstestillinger og dermed bevillinger mellem de 10 stifter. Modellen blev ud-
arbejdet i samarbejde mellem ministeren og biskopperne. 

I modellen indgår seks kriterier med forskellig vægt. De seks kriterier er: 1. 
antal medlemmer af folkekirken, 2. antal kirker, 3. antal kirkelige handlinger, 4. 
forpligtelse i forhold til ikke-medlemmer, 5. særlige vilkår i de enkelte stifter 
samt 6. stillinger til betjening af stiftsoverskridende menigheder. 

Biskoppen har kompetencen til at fordele stiftets bevilling til præsteløn inden 
for stiftet. Det er således biskoppen, der fastlægger placeringen af præstestil-
linger i stiftet. 

  
  


