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Den: 22. marts 2017 

 Løbenr.:29931/17

 Sagsb.:AMA 

 

 

Til samtlige provstiudvalg i Københavns stift 

 

Budgetudvalget i Københavns Kommune 

 

 

 

Udmelding af rammebeløb for det bindende stiftsbidrag for 2018 

 
 

Idet der henvises til § 23 a i lov om folkekirkens økonomi, jfr. lovbekendtgørelse nr. 331 af 29. marts 

2014, samt § 1, stk. 2 i Kirkeministeriets cirkulære nr. 65 af 3. august 2009 om udskrivning af 

bindende bidrag fra kirkekasserne til finansiering af aktiviteter i stifterne, skal Stiftsrådet i 

Københavns stift herved meddele, at Stiftsrådet på sit møde den 1. marts 2017 har fastsat et samlet 

rammebeløb for det bindende stiftsbidrag for 2018 på: 

 

i alt 5.440.955 kr. 
 

Det anførte rammebeløb svarer til 1,0 % af den samlede lokale ligning i Københavns stift.  

Stiftsrådet har bl.a. på baggrund af en indgående drøftelse og en foreløbig gennemgang af de indkaldte 

ansøgninger om tilskud af det bindende stiftsbidrag for 2018 besluttet at øge det bindende stiftsbidrag 

fra 0,8 pct. til 1 pct. af ligningsbeløbet med virkning fra 2018. Baggrunden for denne øgning er et 

ønske i Stiftsrådet om at styrke kommunikationsarbejdet i Københavns Stift.  

Konkret drejer det sig om:  

- Fortsat forbedring af hjemmesiden, herunder søgefunktion og kalender, således at den 

kan fungere som en fælles portal over for omverdenen for såvel sogne, provstier som stift samt lette 

informationssøgningen og derigennem styrke interessen for og omkring de mangfoldige aktiviteter 

og tiltag, der tegner folkekirken i Københavns stift 

- Understøttelse af kirkernes tilstedeværelse på sociale medier, således at folkekirken 

bliver mere synlig på bl.a. Facebook og andre sociale medier  

- Understøttelse af kirkernes målrettede medlemskommunikation bl.a. med henblik på 

fastholdelse af folkekirkens medlemstal 
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- Understøttelse af den interne kommunikation i stiftet, således at alle medarbejdere og 

frivillige er klædt på til at være gode ambassadører for folkekirken bl.a. gennem undervisning og 

sparring med de i sognene ansatte kommunikationsmedarbejdere med henblik på en styrkelse og 

professionalisering af den samlede kommunikationsindsats til gavn for Folkekirkens i Københavns 

Stift. 

Den styrkede indsats omkring folkekirkens tilstedeværelse på de sociale medier skal bl.a. ske gennem 

ansættelse af en yderligere medarbejder i Presse-  og Kommunikationsenheden. 

Hertil kommer et ønske om, at Stiftsrådet får økonomisk mulighed for at støtte op om større fælles 

aktiviteter og projekter i København med sigte på at udbrede kendskabet til kirke og kristendom samt 

imødegå fælles udfordringer som f.eks. den faldende dåbsprocent. En mulighed der ikke har været til 

stede inden for den hidtil gældende ramme for det bindende stiftsbidrag. 

 

Det endelige budget for anvendelsen af det bindende stiftsbidrag for 2018 vil i overensstemmelse 

med § 1, stk. 4 i ministeriets ovennævnte cirkulære blive fastsat senest den 1. november 2017 og 

offentliggjort på stiftets hjemmeside.  

 

I henhold til § 1, stk. 2 i Kirkeministeriets cirkulære om bindende stiftsbidrag, skal rammebeløbet 

fordeles mellem ligningsområderne i stiftet i forhold til det samlede lokale kirkelige ligningsbeløb, 

der er fastsat for indeværende år (forstået som året forud for budgetåret) for det enkelte 

ligningsområde. I ligningsområder med flere provstier fordeles bidraget mellem provstierne i forhold 

til det samlede ligningsbeløb for hvert enkelt af ligningsområdets provstier. 

 

På baggrund af modtagne oplysninger om den lokale kirkelige ligning for 2017 i de enkelte 

ligningsområder/provstier, skal det udmeldte rammebeløb for 2018 på 5.440.955 kr. herefter fordeles 

som følger: 

 

 

Ligningsområde/Provsti Ligningsbeløb Bindende stiftsbidrag  

København 412.827.784 kr. 4.128.278 kr.  

   

Frederiksberg 54.496.847 kr. 544.968 kr.  

   

Bornholm 38.475.581 kr. 384.756kr.  

   

Dragør /Amagerland 11.425.308 kr. 114.253 kr.  

Tårnby / Amagerland                  26.869.940 kr. 268.699 kr. 

   

I alt  544.095.460 kr. 5.440.955 kr. 

 

Inden for Københavns Kommune fordeles det bindende stiftsbidrag på 3.000.180 kr. som følger: 

 

Provsti Ligningsbeløb Bindende stiftsbidrag 

   

Vor Frue-Vesterbro 87.848.877 kr. 878.489 kr.  
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Holmens-Østerbro 88.427.214 kr.  884.272 kr.  

   

Nørrebro  54.688.727 kr. 546.887 kr.  

   

Bispebjerg-Brønshøj 61.054.821 kr.  610.548 kr.  

   

Valby-Vanløse 55.563.792 kr. 555.638 kr.  

   

Amagerbro 65.244.352 kr.    652.444 kr.  

   

I alt  412.827.784 kr. 4.128.278 kr.  

 

 

Med venlig hilsen 

På stiftsrådets vegne 

 
 

 

 

 

 

Kopi til: 

Samtlige menighedsråd i Københavns stift (via DAP) 

Folkekirkens Administrative Fællesskab 

 

 

 

 

 


