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Procedure for bevilling af anlægsbevillinger

Procedure for bevilling af Anlægsbevillinger
Ansøgning/ønske om anlægsbevillinger foretages ved udfyldelse af bilag 6 i budgetskemaet i forbindelse med aflevering af det foreløbige budget – normalt inden 1. juli året før budgetåret.
Anlægsbevillinger omfatter:


Bevillinger til afdrag på lån
 Når provstiudvalget har godkendt en optagelse af lån, har menighedsrådet sikkerhed
for at de tilhørende midler til afdrag på lånet vil blive bevilget (samt under driftsrammen de tilhørende midler til forrentning af lånet)
 Disse bevillinger vil normalt blive udmeldt samtidig med den foreløbige driftsramme.



Bevillinger til opsparing til anlægsarbejder
 Disse bevillinger kan søges til projekter, der forventes at skulle iværksættes på længere sigt – eller som er så omfattende, at der kræves flere års opsparing.
 Der kan tillige søges opsparingsmidler til eksempelvis udsmykningskonti. Her vil man
med beskedne årlige opsparingsbeløb kunne skaffe sig midler til at gennemføre opgaver, der ligger udenfor en driftsrammes normale formåen (kunst, messehagler
mv.).
 De bevilgede midler skal placeres på særskilte bankkonti – og bogføres i bogholderiet på artskonto 638120 til 638139.
 Disse bankkonti skal ikke mere forsynes med klausul om, at de kun kan hæves med
provstiudvalgets godkendelse (prohibitiv-påtegning).
 Eventuelle påtegninger på eksisterende opsparingskonti vil blive ophævet, såfremt
provstiudvalget ansøges skriftligt om dette, med oplysning om bank og kontonumre
for de enkelte opsparingskonti.



Bevillinger til anlægsarbejder
 Disse bevillinger kan søges til projekter, der forventes at skulle iværksættes i budgetåret.
 Ansøgning om bevilling til anlægsarbejde på under kr. 50.000 kan ikke forventes
godkendt – men må afholdes af driftsrammen.

Budgetsamråd





På budgetsamrådet drøftes samtlige ansøgninger om anlægsbevillinger i ligningsområdet
(kommunen).
Drøftelsen indgår i den samlede diskussion om den kirkelige ligning i ligningsområdet.
Provstiudvalget orienterer om de samlede midler, der er til rådighed til anlægsbevillinger.
Menighedsrådene argumenterer for ansøgningerne og prioriterer sine ønsker.

Endelig godkendelse




Efter budgetsamrådet træffer provstiudvalget beslutning om hvilke ønsker der godkendes til
bevilling i det kommende budgetår.
De godkendte bevillinger udmeldes til menighedsrådene, sammen med den endelige udmelding af driftsramme og ligningsbeløb til menighedsrådene.
Menighedsrådene udarbejder endelige budgetter for budgetåret – idet anlægsønskerne fra
bilag 6 slettes. De godkendte anlægsbevillinger indføres på budgettets bilag 3.

