Bilag til behandling i provstiudvalget d. 11.11.2015

Retningslinjer for bevilling af 5%-midler ved uforudsete udgifter:

Menighedsråd har mulighed for at søge ekstrabevilling via provstiets 5%-midler ved større uforudsete driftsog anlægsudgifter.
Der er ingen fastlagt nedre grænse for hvad der kan ansøges om, men provstiudvalget forventer at der ikke
ansøges om bagateller. Udgifter der kan søges dækket via 5%-midlerne skal være af både uforudset/akut og
nødvendig karakter. Bevillingen regnskabsføres på hhv. drift- eller anlægsregnskabet. Udviser et afsluttet
anlægsregnskab et overskud, således at en ekstrabevilling alligevel ikke havde været nødvendig, skal
ekstrabevillingen tilbagebetales til 5%-puljen.

Menighedsråd har mulighed for at søge ekstrabevilling via provstiets 5%-midler når sognet har haft
uforudsete vikarudgifter ifbm. langtidssygemeldinger og afskedigelser.
Vikarudgifter ved langtidssygemelding:
Ved en medarbejders langtidssygemelding vil provstiudvalget som udgangspunkt bevilge fuld dækning af de
ekstra vikarudgifter forbundet med sygemeldingen, fratrukket sygedagpenge. Provstiudvalget forventer at
menighedsrådet har sørget for at ansøge om sygedagpenge. En sygemelding der ender i en
afskedigelsessag hører ind under denne retningslinje.

Vikarudgifter ved afskedigelser:
Hvis menighedsrådet afskediger og fritstiller en medarbejder kan det ansøge om delvis dækning af ekstra
vikarudgifter i fritstillingsperioden. Der kan kun ansøges hvis fritstillingen må anses for nødvendig. Da der er
tale om en almindelig afskedigelsessag modtager sognet ikke sygedagpenge. Provstiudvalget kan kun
bevilge en delvis dækning af vikarudgifterne, fordi en afskedigelse som hovedregel ikke kan anses som en
pludselig og helt uventet sag, og fordi det er menighedsrådet selv som har besluttet at personalesagen
ender i afskedigelse.

Menighedsråd har mulighed for at søge likviditetslån via provstiets 5%-midler i op til 1 år.
Oplever et menighedsråd i kortere perioder likviditetsproblemer kan der ansøges om et kort lån i 5%midlerne. Menighedsrådet fremsender med ansøgningen et likviditetsbudget, således at provstiudvalget
kan vurdere behovet. Likviditetsproblemet skal være opstået som en del af et godkendt budget. Da ligning
til drift og anlæg udbetales i 1/12-dele kan en stor regning tidligt på året give anledning til et likviditetslån.

