Dok.nr. 56428/12

Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift onsdag den 23. maj 2012
Følgende deltog i mødet:
Bent Normann Olsen, formand
Jørgen Ringsing
Erik Rasmussen, næstformand
Knud Brusgaard Nielsen
Knud Erik Rasmussen
Domprovst Ole Opstrup
Stiftskontorchef Helle Samson
Stiftskasserer Frans Rasmussen

Susanne Høgh Nielsen
Sognepræst John Andersen
Provst Jens D. Lose
Jørn Peter Pejdal
Sognepræst Michael Fagerlund
Mette Tangaa Jensen
Ulla Schou Rasmussen
Stiftsfuldmægtig Henrik N. Nielsen (ref.)

Der var afbud fra biskop Steen Skovsgaard

Der var forud for mødet udsendt følgende dagsorden.
Mødet blev ledet af næstformanden.
1.

Godkendelse af dagsorden.

2.

Økonomi.

2.1.
a. Stiftsmidlerne pr. 30. april 2012 (bilag).
b. Bevilgede lån 1. januar 2011 – 30. april 2012.
c. Nyt fra Budgetfølgegruppen/Budgetsamrådet v/ Helle Samson og
Erik Rasmussen.
e. Orientering om KAS og GIAS (diverse bilag).
f. Reviderede vedtægter for den fælles kapitalforvaltning (bilag).
2.2.
a. Status for det bindende stiftsbidrag (bilag).
b. Ansøgning fra Landsforeningen af Menighedsråd – filmprisen Gabriel (bilag).
c. Ansøgning fra Innovationsudvalget om oprettelse af en pris for bedste kirkelige
initiativ i stiftet (bilag).
3.

Orientering ved næstformanden.
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4.

Kommunikationsstrategi for ekstern kommunikation i Lolland-Falsters Stift
(bilag).

5.

Status vedrørende udvalgsstrukturen i fremtiden (bilag i form af opdateret oversigt).

6.

Indbydelse til deltagelse i arbejdsgruppe om fælles visuel identitet (bilag).

7.

Orientering fra stiftsadministrationen.

8.

Menighedsrådsvalget – skal stiftsrådet yde støtte?

9.

Eventuelt.

1.
Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af beslutningspunkt som 3b
(Skolestrukturen/religionsundervisning). Spørgsmål om udtalelse fra stiftsrådet i anledningen af
ændring af kristendomsundervisningen i Folkeskolen jf. udsendt bilag i form af udtalelse fra
Stiftsrådet for Århus Stift.
2.
2.1.a
Stiftskasserer Frans Rasmussen (FR) henviste til den med dagsordenen udsendte oversigt over
stiftsmidlerne pr. 30. april 2012. Oversigten er bilag 1 til denne beretning.
Oversigten udviser et overskud i perioden 1. januar 2012-30. april 2012 på 1.087.503,92 kroner.
Der var ved periodens slutning bevilget lån på 86,380 mio. kroner til kirker og embeder.
Beholdningen af investeringsbeviser udgjorde 54,723 mio. kroner og de likvide midler 3,033 mio.
kroner. Aktiverne udgjorde samlet 144,138 mio. kroner inklusive tilgodehavende afdrag.
Udlånene udgjorde pr. 30. april 2012 70 % af stiftsmidlerne. Udlånsprocenten har udviklet sig
således: Pr. 31. oktober 2011 68 % af stiftsmidlerne mod 66 % pr. 31. august 2011 og 73 % pr. 30.
april 2011. Pr. 31. december 2011 var der udlånt 63 % af stiftsmidlerne.
b.
Der var ikke bemærkninger til oversigten, der er bilag 2 til denne beretning.
c.

Stiftskontorchef Helle Samson (HS) oplyste, at der har været afholdt fællesmøde mellem
budgetfølgegruppen og budgetsamrådet. Fællesfonden har mistet indtægter som følge af en
omlægning af ligningsgrundlaget , idet der ikke kompenseres for anden skatte- og afgiftslovgivning.
Denne kompensation har tidligere været anvendt til finansiering af den statslige andel af 99
særpræster. Disse præster, skal nu finansieres fuldtud af Fællesfonden, der kommer nu til at mangle
ca. 18 mio. kroner.
Dertil kommer af pensionsforpligtelserne for tjenestemandsansatte kirkefunktionærer, ansat før
2007, topper tidligere end man før har antaget. Der skal derfor hensættes beløb fra fællesfonden til
at opfylde forpligtelsen.
Overskuddet på Fællesfonden har de seneste fire år ligget på ca. 30-35 mio. kroner. Løsningen skal
findes i valg mellem et eller flere af følgende muligheder: 1) Brug af en stor del af overskuddet, 2)
besparelser og 3) forhøjelse af landskirkeskatten.
Præstelønningerne vurderes som fritaget.
d.
Udgået
e.
HS og Ole Opstrup (OO) orienterede kort om status på GIAS (Gravsteds Informations og Aftale
System). Systemet har været igennem en stor test, som er gået godt. Igangsætningen af systemet er
udskudt til 1. oktober 2012. Menighedsråd, der ikke selv vil taste, kan rette henvendelse til en andet
menighedsråd eller stiftsadministrationen med henblik på indtastning.
Erik Rasmussen (ER), orienterede kort om status i KAS og henviste til den udsendte oversigt over
resultatet af forrentningen i 2011. Afkastet har været henholdsvis 1,75 og 2,25 % fra de respektive
forvaltningsinstitutter.
f.

Stiftsrådet tiltrådte forslag til ændring af vedtægt for KAS. Erik Rasmussen underskriver ændringen
på stiftsrådets vegne.
Ad 2.2.
a.
Der forelå oversigt pr. 10. maj 2012 for det bindende stiftsbidrag.
Der er indkommet bilag for 85.414 kroner ud af en samlet bevilling på 471.200 kroner.
Med overskuddet for 2011 på 46.574.23 kroner udgør andelen af de ikke budgetterede midler
109.374,23 kroner. Det samlede budget udgør ca. 526.574 kroner.
Oversigten gav ikke anledning til bemærkninger.

b.
Det besluttedes at meddele afslag på ansøgningen, da formålet skønnes at ligge uden for stiftsrådets
opgave. Formanden meddeler afslag.
c.
Stiftsrådet besluttede at man gerne uddeler en pris for bedste kirkelige initiativ efter indstilling fra
Innovationsudvalget. Sagen returneres til Innovationsudvalget på klarlæggelse af bl.a. person og
emnekreds. Der var enighed om, at prisen ikke skal suppleres med penge, men at der skal
udarbejdes et bevis, idet prisen, i form af et jern kors på træfod, skal gives videre året efter, efter
påførelse af den tidligere modtagers navn. Prisen offentliggøres på Landemodet.
Jens Lose (JL) oplyste, at biskoppen ønsker at præsentere prisen på det næste landemode i juni
2012.
3.
a.
ER og HS orienterede kort om baggrunden for brev af 1. maj 2012 fra ministeriet om
ligebehandling af mennesker med handicap.
b.
Stiftsrådet drøftede udtalelsen fra Århus Stift. Der var enighed om, at formanden kan udarbejde et
svar til Folketingets Uddannelsesudvalg, hvor der støttes op om teksten. Sekretæren vil forinden
rette henvendelse til de øvrige stifter, for at få oplysninger om fremgangsmåden i de respektive
stiftsråd.

4.
Stiftsrådet drøftede udkast til kommunikationsstrategi for ekstern kommunikation i stiftet.
Der var enighed om, at sagen tages på stiftsrådsmødet i september måned, hvor der afsættes ekstra
tid til behandlingen, og hvor biskoppen kan deltage. Stiftsrådet gav tilsagn til, at kommunikationsudvalget kan modtage økonomisk støtte fra stiftsrådet.
5.
Bent Normann Olsen (BNO) vil indkalde til mødet i udvalget snarest muligt og få taget fat på
drøftelserne om udvalgsstrukturen.
6.
Det besluttedes, at Michael Fagerlund tager imod invitationen. HS oplyste, at stiftsadministrationen
deltager ved kontorfuldmægtig Marianne Schwartz, der er webredaktør.

7.
HS orienterede kort om oprettelsen af de nye stiftsadministrationscentre på landsplan og fordeling
af opgaver. De 10 stifter, har nu alle del i en centerdannelse.
8.
ER oplyste, at distriktsforeningen har takket nej til støtte fra stiftsrådet op til valget til
menighedsråd, men at foreningen meget gerne vil have stiftet på banen efter valget.
HS oplyste, at stiftsadministrationen vil afholde orienteringsmøder for menighedsrådene efter valget
herunder bl.a. på lønområdet, ansættelsesområdet og om byggesager og fast ejendom. Det forventes
at der orienteres bredt om dette forud for valget.
9.
Næste møde bliver forlænget og der serveres frokost.
HNN
25. maj 2012

