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Til samtlige provstiudvalg i Københavns stift 

 

Budgetudvalget i Københavns Kommune 

 

 

 

Nyfastsættelse af rammebeløb og  

ajourført endeligt budget for  

det bindende stiftsbidrag for 2016. 
 

 

I brev af 18. februar 2015 oplyste stiftsadministrationen, at stiftsrådet på sit møde den 17. februar 

2015 havde fastsat det samlede rammebeløb for det bindende stiftsbidrag for 2016 til i alt i alt 

4.277.837 kr.,  

 

Efterfølgende har stiftsadministrationen modtaget korrigerede ligningstal for Amagerland Provsti, 

hvilket medfører en nyfastsættelse af rammebeløbet for det bindende stiftsbidrag for 2016. 

 

Stiftsrådet har på baggrund af de nu foreliggende ligningstal fastsat det samlede rammebeløb 

for det bindende stiftsbidrag for 2016 på: 

 

i alt 4.179.265 kr.   
 

Det anførte rammebeløb svarer som hidtil til 0,8 % af den samlede lokale ligning i Københavns 

stift.  

 

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. 

 

  Københavns Stift 
        Diocese of Copenhagen 

               Nørregade 11   ♦   1165 København K   ♦   kmkbh@km.dk    ♦    33 47 65 00 



På baggrund af oplysningerne om den lokale kirkelige ligning i de enkelte ligningsområder/prov-

stier, fordeles det udmeldte rammebeløb for 2016 på 4.179.265 kr. herefter som følger: 

 

Ligningsområde/Provsti Ligningsbeløb kr. Bindende stiftsbidrag kr. 

København (uændret) 389.984.964 3.119.879 

   

Frederiksberg (uændret) 57.795.813 462.367 

   

Bornholm (uændret) 38.131.491 305.052 

   

Dragør /Amagerland 10.691.008 85.528 

Tårnby / Amagerland 25.804.869 206.439 

   

I alt  522.408.145 4.179.265 

 

Inden for Københavns Kommune fordeles det bindende stiftsbidrag på 3.119.879 kr. som følger: 

 

 

Provsti Ligningsbeløb kr. Bindende stiftsbidrag kr. 

   

Vor Frue-Vesterbro (uændret) 87.262.895 698.103 

   

Holmens-Østerbro (uændret) 84.150.206 673.201 

   

Nørrebro (uændret) 55.304.177 442.433 

   

Bispebjerg-Brønshøj 

(uændret) 

 

62.249.372 

 

497.995 

   

Valby-Vanløse (uændret) 48.484.082 387.873 

   

Amagerbro (uændret) 52.534.232 420.274 

   

I alt (uændret) 389.984.964 3.119.879 

 

 

 

Nyfastsættelsen af det bindende stiftsbidrag for 2016 har ingen indflydelse på de for året 2016 

givne bevillinger af det bindende stiftsbidrag, jfr. nedenstående:  

 

 

 

 



Endeligt budget for Bindende stiftsbidrag 2016: 
 

 Presse & Kommunikationsenheden i Københavns Stift  2.250.000 kr. 

 Skoletjenesten i København og Frederiksberg 300.000 kr. 

 Skoletjenesten i Dragør og Tårnby  30.000 kr.  

 Bornholms provsti: 

til Folkemødet - 15.000 kr. 

til projekt ”Din tro – min tro” - 11.000 kr. 

til et korstævne for øens børnekor - 24.000 kr.  

 

 

 

50.000 kr. 

 Københavns Stifts Efteruddannelse 185.000 kr. 

 Stiftsudvalget Folkekirke og Religionsmøde 185.000 kr. 

 Stiftsudvalget for Diakoni 55.000 kr.  

 Stiftsudvalget for Religionspædagogik 45.000 kr. 

 Stiftsudvalget Gudstjeneste og Kirkemusik 65.000 kr.  

 Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg 110.000 kr. 

 Ungeudvalget  35.000 kr. 

 Udgivelse af Stiftsårbog for Københavns stift 185.000 kr. 

 Stiftspræstekursus 185.000 kr. 

 Efteruddannelse af præster 140.000 kr. 

 Særlige biskoppelige tiltag 100.000 kr. 

 Tværkulturelt Center 30.000 kr. 

 Dåbsoplæringsudvalget 50.000 kr. 

 Reformationsjubilæet 2017 20.000 kr.  

 Stiftsudvalget Folkekirkens Messefællesskab (foreløbig bevilling) 70.000 kr.  

 Grøn Kirke – projekt vedr. mere bæredygtig anvendelse af 

kirkernes udearealer. 

 

20.000 kr.  

 I alt  4.110.000 kr.  

  

Rådighedsbeløb (ændret) 69.265 kr. 

Nyfastsat rammebeløb i alt  4.179.265 kr.  

 

Med venlig hilsen 

 
Kopi til: 

Kirkeministeriet 

Samtlige menighedsråd i Københavns stift via Den Digitale Arbejdsplads. 

Folkekirkens Administrative Fællesskab 


