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1. Påtegning 
 

Årsrapporten omfatter regnskabet for Aalborg Stift, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som 

skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med revisionen af regnskabet m.v. 

Årsrapporten er aflagt i henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og 

regnskabsvæsen mv. for fællesfonden.  

Desuden er årsrapporten udarbejdet i henhold til Moderniseringsstyrelsens vejledning (december 

2021) med mindre tilpasninger. 

I henhold til bekendtgørelsen udarbejdes der endvidere en konsolideret årsrapport for fællesfondens 

samlede aktiviteter. 

 

Påtegning 

Det tilkendegives hermed, 

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller 

udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er 

fyldestgørende,  

2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med 

meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, 

og 

3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de 

midler og ved driften af institutionen, der er omfattet af årsrapporten. 

4. at regnskabet vedr. det bindende stiftsbidrag (bilag 4.7) er godkendt af stiftsrådet.  

 

Aalborg, den 18. marts 2022 

 

 

 

  ______________________________                                           ____________________________  

Helle Monberg Hindsholm                      Thomas Reinholdt Rasmussen 

        Stiftskontorchef                    Biskop 
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2. Beretning 

2.1. Præsentation af stiftet  

Et stift er en geografisk forvaltningsmæssig institution under Kirkeministeriet. Stiftet finansieres 

bevillingsmæssigt af Fællesfonden, og modtager derudover tilskud fra Staten i forbindelse med 

aflønning af stiftets præster i forhold til en brøkdel 40/60, hvoraf staten dækker de 40%. Aalborg Stift 

er geografisk set et stort stift med mange små landsogne og med få store bysogne primært koncentreret 

i Aalborg by. Aalborg Stift består af 14 provstier, 296 sogne, 330 kirker, menighedsråd og de ansatte 

præster og provster. 

  

Stifternes hovedopgaver opsummeres i en række hovedformål, således: 

 Biskoppens embede:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Udgangspunktet for stiftets arbejde er biskoppens embede som et tilsynsembede. Biskoppen har tilsyn 

både med præster og menigheder i stiftet og har således et ansvar for at sikre at samtlige områder i 

stiftet får den nødvendige kirkelige betjening, idet biskoppen fordeler præstestillingerne i stiftet. 

Biskoppen har desuden et ansvar for at løfte større kirkelige opgaver i stiftet, udvikling af f.eks. skole-

kirkesamarbejde samt sikre at præsterne fortsat får inspiration i deres arbejde.  

Derudover varetager biskoppen opgaver som klageinstans ved uenighed om forretningsgangen i 

menighedsråd og provstiudvalg, opgaver i forbindelse med de ansatte ved kirker og kirkegårde, opgaver 

på præsteområdet, f.eks. godtgørelse og lønforhold og godkendelseskompetencer mv. på 

tjenesteboligområdet.   

 Stiftsøvrigheden 

Stiftsøvrigheden er et kollegialt organ som siden 1793 har bestået af biskoppen og stiftamtmanden. 

Dette gælder også efter kommunalreformen i 2007, og senest efter oprettelsen af Familieretshuset den 

1. april 2019, idet direktøren for Ankestyrelsen, eller en af direktøren udpeget stedfortræder, varetager 

funktionen som stiftamtmand i landets stifter. 

Stiftsøvrighedens opgaver omfatter:  

 Juridisk tilsyn med menighedsråd og provstiudvalg 

 Tilsyn med menighedsrådenes forvaltning af kirker og kirkegårde. 

 Godkendelse af ændringer i kirkebygninger, som er mere end 100 år, samt udvidelser og 

anlæggelse af kirkegårde. 

 Statslig sektormyndighed i henhold til planloven 

 Deltagelse i Landemodet 

 

 Stiftsrådet 

Der er i hvert stift nedsat et Stiftsråd, som i henhold til lovbekendtgørelse nr. 95 af 29. januar 2020 om 

folkekirkens økonomi har til opgave at bestyre stiftsmidlernes forvaltning. Stiftsrådet bestyrer midlerne 
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på menighedsrådenes vegne og fastsætter herunder en politik for udlån af stiftsmidlerne til de lokale 

kasser. Stiftsmidlerne, som består af kirkernes og præsteembedernes kapitaler, udgør på landsplan ca. 

5 milliarder kr. Lov om folkekirkens økonomi medførte tillige, at Stiftsrådet kan udskrive et bindende 

stiftsbidrag fra kirkekasserne til aktiviteter i de enkelte stifter. Det bidrag, som udskrives, kan ikke 

overstige 1 procent af den lokale ligning i de enkelte ligningsområder i stiftet.  

 Plancenter Aalborg 

Plancenter Aalborg yder bistand og vejledning indenfor alle aspekter af planlovgivningen til landets 

stifter og deltager i relevante grupper på landsplan, f. eks vedr. drøftelser af planloven.  I centret 

screenes samtlige af landets lokalplaner ligesom der ydes generel rådgivning om plansager til landets 

stifter.  

Mission 

Det kirkelige/præsters virke i stiftet: 

I forhold til det kirkelige og præsternes virke arbejder biskoppen og stiftsadministrationen tæt sammen 

med stiftsråd og provster for at skabe gode rammer for kirkens liv og vækst i Aalborg Stift – vi arbejder 

for at sikre gode muligheder for menighedsrådene således at de i samarbejde med præsterne kan skabe 

de bedst mulige rammer for det lokale kirkeliv og dermed for kirkelivet i Aalborg Stift. 

 Stiftsadministrationen: 

Stiftsadministrationens overordnede opgave er gennem sit virke at understøtte biskoppens, 

provsternes og menighedsrådenes arbejde for kirkelivet i Aalborg Stift. Stiftsadministrationen 

understøtter således biskoppen, provsterne og menighedsråd og stiftsrådets arbejde som myndighed 

ved at give god kompetent rådgivning. 

Aalborg Stift driver endvidere stifternes Plancenter Aalborg. I centret hvor samtlige af landets 

lokalplaner screenes og hvor der ydes generel rådgivning om plansager til landets stifter, arbejdes der 

på at skabe et godt grundlag for det øvrige stifters lokale arbejde med plansager. 

 Vision 

Det kirkelige/præsters virke i stiftet: 

Vi ønsker et bæredygtigt stift med bæredygtige sogne og menigheder. De kommende års arbejde med 

struktur og kirkeliv vil vi bl.a. bruge til at komme til en definition af hvad bæredygtige sogne og 

menigheder betyder for os i Aalborg Stift.  Det er afgørende at folkekirken er lokal forankret, og det er 

den forudsætning stiftet arbejder ud fra. 

Stiftsadministrationen: 

Stiftsadministrationen vil, med udgangspunkt i menighedsrådenes og sognenes behov, arbejde for en 

høj kvalitet i opgaveløsningen. Dette vil bl.a. ske ved, at vi til stadighed arbejder på at udvikle 

medarbejderne samt vores arbejdsredskaber, således at de ressourcer vi har til rådighed udnyttes bedst 

muligt til gavn for vores samarbejdspartnere. For at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft med 

lyst og evner til at påtage sig opgaverne, vil vi fortsat arbejdet målrettet med trivsel på arbejdspladsen. 
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 Kerneopgaver 

 Stiftets kerneopgaver omfatter: 

 Præster og provster –løn og ansættelse 

 Stiftsadministration 

  

Stiftsadministrationens virke kan endvidere opsummeres i en række hovedformål: 

1. Rådgivning:  

Stiftsadministrationerne yder juridisk og administrativ rådgivning til biskopperne i sager vedrørende 

præster og menighedsråd. Herudover rådgives menighedsråd og provstiudvalg i forbindelse med 

byggesager, herunder igangsætning af byggesagen. Stiftsadministrationerne er servicefunktion over for 

stifternes provstiudvalg i lejesager, ved køb og salg af præsteboliger, i sager vedrørende bortforpagtning 

af præstegårdsbrug, ved køb og salg af arealer til brug for kirke og kirkegård og andre ad hoc-opgaver. 

Stiftsadministrationerne rådgiver menighedsråd og provstiudvalg i personalesager og økonomiforhold. 

Der ydes endvidere rådgivning vedrørende gravstedsområdet, herunder om kirkegårdsvedtægter og 

takster.  

2. Folkekirkens styrelse:  

Stiftsadministrationerne varetager administrative opgaver for biskopperne i relation til rammerne for 

den kirkelige betjening af folkekirkens menigheder, herunder gives juridisk vejledning til biskopperne 

i sager om brug af folkekirkens kirker, fortolkning af menighedsrådsloven og menighedsrådsvalgloven 

og ansættelsesretlige forhold for præster. Stifterne varetager sekretariatsfunktionen for 

stiftsøvrighederne i forbindelse med godkendelsessager vedrørende kirker og kirkegårde, tilsynet med 

menighedsrådene og behandling af plansager. Stiftsadministrationerne varetager 

sekretariatsfunktionen for stiftsrådene. Stiftsadministrationerne samarbejder med Kirkeministeriet, 

Landsforeningen af Menighedsråd og andre kirkelige institutioner om folkekirkelige udviklingsopgaver 

m.v. Stiftsøvrighederne varetager sammen med provstiudvalgene tilsynet med menighedsrådenes 

økonomiske forvaltning efter de bestemmelser, der er fastsat herom. Stiftsadministrationerne 

administrerer folkekirkens forsikringsordning for anlæg og ansatte i folkekirken. 

3. Folkekirkens personale:  

Stiftsadministrationerne udfører administrative opgaver i forbindelse med de ansatte ved kirker og 

kirkegårde samt på præsteområdet, f.eks. godtgørelse og lønforhold. Gennem Folkekirkens Lønservice 

(FLØS) varetager administrationerne i stifterne lønservice for menighedsrådenes ansatte. Endvidere 

administreres løn og tjenstlige ydelser for præsterne, stiftspersonale og pensionsudbetalinger til 

fratrådte kirkefunktionærer. Herudover ydes bistand i sager om personaleforhold ved kirker og 

kirkegårde i forbindelse med ansættelse, lønfastsættelse og afskedigelse. 

4. Folkekirkens økonomi:  

Stiftsadministrationerne varetager budget- og regnskabsopgaver i forbindelse med forvaltning af 

bevillinger fra fællesfonden, stiftsbidraget og stiftskapitalerne.  
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En del af ovennævnte opgaver er placeret i stiftsadministrative centre, dette gælder f.eks. lønservice for 

menighedsrådenes ansatte, præster og administrativt ansatte i fællesfonden, regnskabsopgaver vedr. 

fællesfond, stiftsbidrag og stiftskapitaler, screening af plansager, samt administration af folkekirkens 

forsikringsordning. 

 

2.2.1.1. Administration af præster og provster samt stiftsadministration 

 2.2. Ledelsesberetning 

Året 2021 har ligesom 2020 været betydeligt præget af Covid-19 og de restriktioner, som disse har 

medført og har således påvirket såvel det kirkelige arbejde som det administrative arbejde i Aalborg 

Stift, dog primært i de første måneder frem til maj 2021. Det har i disse måneder været nødvendigt at 

lave en omstilling fra at mødes fysisk til at mødes virtuelt. Der har været udført en del konkret 

rådgivnings- og koordinationsarbejde, særligt i forhold til koordinering af Covid-19 restriktionerne.  

Mange møder og konferencer mv. er blevet aflyst i 2021. Visse arrangementer er helt aflyst og andre er 

flyttet til 2022. Dette gælder f.eks. vores stiftsmenighedsrådsstævne som afholdes for alle menighedsråd 

i stiftet hver 4. år i det første år af menighedsrådenes funktionsperiode og stiftspræstestævnet som 

holdes hvert år. 

Stiftet har brugt omfattende ressourcer på at afvikle et bispevalg i to runder, samt planlægge Bispevielse 

i Budolfi kirke den 12. december 2021 med deltagelse af Hendes Majestæt Dronningen. Desværre måtte 

dette arrangement grundet Covid-19 nedskaleres betydeligt med kort varsel, således at majestæten 

alligevel ikke deltog i bispevielsen. Det har været nødvendigt at ændre i ressourceanvendelsen i stiftet 

fra udviklingsopgaver til afvikling af bispevalg og afholdelse af bispevielse. Forhold, som vi ikke kendte 

ved planlægningen og vurdering af ressourceforbrug ved indgangen til 2020. Der er anvendt flere 

ressourcer end budgetteret, hvilket har betydet et vist træk på medarbejdernes vilje til at arbejde ekstra, 

hvilket igen har betydet en del opsparet frihed hos medarbejderne. Vi har endvidere i perioden haft en 

langtidssygemelding og ansat en ny medarbejder, hvilket også har givet udfordringer for 

opgavevaretagelsen. 

Den overordnede konklusionen er således, at Covid-19 krisen i Danmark 2021 har haft stor indflydelse 

på stiftes faglige resultater dels som følge af aflysninger mv – men også som følge af behovet for 

omlægning af brug af ressourcerne. 

Stiftsadministrationen har i 2021 haft som mål, at menighedsrådene og vores øvrige 

samarbejdspartnere skal opleve, at de hos os kan indhente hurtig, korrekt og fyldestgørende rådgivning. 

Dette fordi vi ser det som vigtigt at understøtte det kirkelige arbejde i Aalborg Stift – biskop – provst – 

menighedsråd. Vi har i den forbindelse arbejdet med effektivitet i sagsbehandlingen. Vi fortsætter 

arbejdet hermed i 2022. 

I år har vi kunnet gennemføre Aalborg Stifts store aktivitet i efteråret ”Hvad er meningen”.  

I 2021 har der i det omfang det har været muligt været arbejdet med struktur. Konkret har der været 

arbejdet med strukturændringer i Rebild og Sydthy provstier. Et arbejde som desværre er blevet 

betydeligt forsinket. Arbejdet i stiftets centrale strukturudvalg, som blev nedsat i 2013 har ligget næsten 
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stille i 2020 grundet covid-19. Planlagte besøg i provstierne har således måttet udskydes. Ligesom det 

planlagte stiftspræstemøde 2021 i juni måned måtte aflyses. 

Strukturarbejdet som i de seneste to år har kørt på et lavere niveau, vil i de kommende år blive 

genoptaget og intensiveret, idet behovet for ændringer som følge af udviklingen i demografien 

nødvendiggør dette. Der er overvejelser om i hvilken form strukturarbejdet skal videreføres. Stiftets 

hidtidige strukturudvalg har haft repræsentanter for provster og præster samt to medlemmer fra 

stiftsrådet, herunder rådets formand.  

Der har i et tæt samarbejde med stiftets provster været arbejdet intenst med at skaffe kvalificerede 

ansøgere til stiftets præsteembeder. Der har været 16 ledige præstestillinger og 18 stillingsopslag med 

deraf følgende indsættelser og i mange tilfælde ordinationer. Der arbejdes på at genbesætte 

præstestillinger hurtigst muligt efter stillingsledighed, men strukturdrøftelser og vanskeligheder ved at 

få kvalificerede ansøgere med deraf følgende genopslag har medført, at stillinger i perioder har stået 

vakante.  

Biskoppen har i 2021 afholdt en del online provstemøder for håndtering af Covid-19 restriktionerne. 

Provstemøderne har med sine referater givet provsterne et grundlag for den videre vejledning og 

kontakt til præster og menigheder. 

Der har været afholdt 3 ordinære provstemøder samt et Landemode. 

Der har været arbejdet indgående med introduktion af de nye præster i stiftet, hvor 

uddannelseskonsulenten (ansat 50% af fuldtidsbeskæftigelse) har arbejdet med implementeringen af 

“Ny præst”. Det vurderes at være en god start, som vi giver de nye præster. Det har dog også her været 

nødvendigt i 1. kvartal at begrænse de fysiske møder. 

Vi har i det forløbne år haft en tæt styring af den tildelte præstebevilling og har haft en udnyttelsesgrad 

på 99,9% inkl. den foretagne opregulering af feriepengeforpligtelsen samt periodisering af manglende 

pensionsindbetaling for præster på orlov uden løn. 

Biskoppen har afholdt møder med præsternes tillidsrepræsentanter, hvoraf det ene møde tillige havde 

deltagelse af stiftets provster.  

Der har i samarbejde med Bestyrelsen for Nyt Aalborg Universitetshospital været arbejdet videre med 

etableringen af kirkerummet på det nye Aalborg Universitetshospital, som opføres i Aalborg Østre 

provsti. Arbejdet har især koncentreret sig om indretning og udsmykning af kirkerummet, et arbejde 

som pågår i tæt samarbejde med regionen. Arbejdet nærmer sig sin afslutning men fortsætter i 2022 og 

indtil kirkerummet og hospitalet står færdigt.  

Biskoppen har som formand for IT-følgegruppen ledet arbejdet her.  

Biskoppen har i 2021 deltaget som styregruppemedlem for projektet om kvalitetssikring af DAP og 

Folkekirkens fremtidige intranet. Styregruppen færdiggjorde i 2021 fase 1 af sit arbejde. Arbejdet 

fortsætter i fase 2 i 2022. 

Arbejdet med projektet Folkekirkens Familiestøtte har koncentreret sig om at skaffe økonomiske midler 

til projektet og at udbrede projektet til øvrige stifter. 
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Projektet Sjælesorg på Nettet (SPN) er forankret i Aalborg Stift.  I 2021 har der været arbejdet med at få 

frivillige tilknyttet til SPN og der har været kørt en kampagne for projektet.  

Det normerede antal præstestillinger i Aalborg Stift er 214,3 årsværk. Derudover er der nu i alt oprettet 

22 lokalt finansierede stillinger svarende til 16,9 årsværk.    

 2.2.1.2. Centeradministration   

Plancenter Aalborg har i 2021 screenet 2211 forskellige planforslag, hvoraf 92,02 % er screenet under 

fem dage, hvilket betyder at målet for screeningen er opfyldt i 2021.  

Samtlige planforslag, der offentliggøres via plandata.dk, oprettes som sager i Plancenteret. Efterfølgende 

screenes forslagene og der udarbejdes et screeningsnotat med tilhørende kortmateriale. 

Screeningsnotatet giver et kort overblik over indholdet i planforslaget, sammen med de tekniske data 

for planforslaget fx plantype, høringsperiode mm. Det udarbejdede kortmateriale, viser planforslagets 

placering i forhold til områdets kirker og kirkebeskyttelser fx kirkebyggelinjen og 

fjernbeskyttelseszoner.  

De sager, der falder inden for nedenstående parametre, hjemsendes til videre sagsbehandling i de 

enkelte stifter: 

 Planforslagets beliggenhed 

 Planforslagets formål 

 Konkret vurdering af planteam 

Det påhviler efterfølgende de enkelte stifter at foretage den efterfølgende sagsbehandling og endeligt 

afgøre, hvorvidt planforslaget giver anledning til yderligere sagsbehandling i forhold til den pågældende 

kommune.  

Såfremt de enkelte stifter ønsker at holde sig orienteret om den planmæssige udvikling, der vedrører 

deres stift, er er der mulighed for at søge samtlige planforslag frem i F2 og via screeningsnotatet få et 

overblik over indholdet i planen.  

Alle sager i plancenteret bliver, i F2, oprettet med adgang for centeret og de berørte stifter. Dette giver 

mulighed for, at den samlede sagsbehandling for et enkelte planforslag er samlet på én sag i F2. 

Adgangen til de enkelte akter kan styres vis adgangsbestemmelserne i F2.  

I 2021 har Plancenter Aalborg ligeledes været inddraget i arbejdet omkring revisionen af De Nationale 

Interesser. Der er her tale om en oversigt, der offentliggøres hvert 4 år. Oversigten udgives af Bolig- og 

Planstyrelsen. I 2021 var der en gennemgribende revision af oversigten, men henblik på at skabe 

forenkling.  

Plancenter Aalborg har ligeledes gennemgået og udarbejdet høringssvar efter anmodning fra 

Kirkeministeriet inden for det planmæssige område jævnfør nedenstående liste: 

 Bekendtgørelse om Danmarks Havplan 

 Afgrænsningsrapport for miljøvurdering af forslag til landsplandirektiv for udviklingsområder i 

kystnærhedszonen   

 Lov om anlæg af en 3. Limfjordsforbindelse 
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 Forslag til Landsplandirektiv 2021 for udviklingsområder i kystnærhedszonen 

 Landsplandirektiv 2021 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen 

 Forberedelse af regeringsdrøftelse af evaluering af planloven mm.  

 Udkast til vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller 

Plancenter Aalborg har deltaget i møder sammen med Kirkeministeriet i Det Nationale Netværk, der har 

fokus på arbejdet med planloven. 

Plancenter Aalborg har afholdt 2 samtaleforums med deltagelse af de medarbejdere i stifterne, der 

arbejder med plansager.   

Plancenter Aalborg har i 2021 behandlet 15 sognegrænseændringer, fordelt over hele Danmark. 

Plancenteret forventer fra og med 2022, at have tabeloversigter vedr. aktiviteterne i plancenteret. 

 

2.2.1.3. Ledelsesmæssig vurdering – omformuleres til sidst! 

Det er ledelsens vurdering, at det samlede resultat for 2021 er tilfredsstillende, særligt når det tages i 

betragtning, at 2021 har været et år med mange udfordringer og behov for ekstra arbejdsindsats 

grundet covid-19 med bl.a. hjemsendelse af medarbejdere til hjemmearbejde en stor del af året i 

henhold til regeringens anbefalinger. Dette har tilsvarende vanskeligheder med at holde fysiske møder 

med menighedsråd og provstier. Der har været ydet en betydelig indsats fra medarbejderne for at 

komme godt i mål med opgaverne, men opgaveløsningen og ressourcerne har i perioder været 

udfordret. Vi har i overvejende grad nået de mål, som vi havde sat os for i 2021, men desværre må vi 

konstatere, at det under de givne omstændigheder ikke har være muligt at opfylde resultataftalen på en 

række punkter, se nærmere under punkt 2.4. Ledelsesvurderingen på de konkrete mål kan ses senere i 

denne rapport, hvor resultataftalen er gennemgået. Vi har i år været udfordret af, at vi uden have 

planlagt ressourcer til dette, har afviklet et bispevalg i to runder, ligesom vi i den forbindelse har planlagt 

en bispevielse med deltagelse af Majestæten.  

Bispevalget blev afviklet fejlfrit uden klager. Bispevielsen måtte desværre i sidste øjeblik nedskaleres 

grundet covid-19 smittefare, hvilket også foregik uden mærkbare problemer. 

Det er med stor tilfredshed, at vi trods udfordringer kan konstatere, at indsatsen for at besætte vores 

ledige præstestillinger har båret frugt og det er lykkedes, at få et betydeligt antal ledige stillinger besat 

i løbet af året.  

 

2.2.2.  Den samlede økonomi  

Årets økonomiske resultat  

 

har været påvirket af Covid-19 pandemiens påvirkninger specielt på stiftsadministrationens drift som 

udviser et mindreforbrug på 5.053 t.kr. - jf. nedenstående samt tabel 2.3.1. 

 

Resultatet er sammensat at et mindreforbrug på præstebevillingen på t.kr. 3.480 og et mindreforbrug 

på stiftsadministrationen inkl. projektbevilling på i alt t.kr. 1.200 samt et lille mindreforbrug på t.kr. 5 

på folkekirkens fællesudgifter. 
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Det store mindreforbrug på stiftsadministrationen skyldes bl.a. en udskydelse af diverse møder, 

forskellige reparations- og vedligeholdelsesopgaver, dette som følge af covid-19.  

 

Årets resultat vurderes som tilfredsstillende i relation til de udefra kommende omstændigheder. 

Resultatet og baggrunden for vurderingen bliver nærmere gennemgået i senere afsnit. 

 

Centeradministration beskrives under pkt. 2.3.2. 

Oversigtstabel for hele stiftets omfang: 

 

Der henvises i øvrigt til afsnit 2.3. hvor stiftets økonomiske forhold er fordelt på de enkelte områder. 

 

2.3. Kerneopgaver og ressourcer 

Afsnittet indeholder en opfølgning på stiftets kerneopgaver med det formål af beskrive opgaverne og 

ressourceforbruget på disse, samt årets resultat i forhold til budgetforudsætningerne. 

 

 

Tabel 2.2.2 Aalborg Stift økonomiske hovedtal

t.kr. 2020 2021 2022

RESULTATOPGØRELSE

Ordinære driftsindtægter -130.942 -130.705 -130.582

Ordinære driftsomkostninger 129.085 125.568 130.303

Resultat af ordinær drift -1.858 -5.137 -278

Resultat før finansielle poster -1.985 -5.082 0

Årets resultat -1.977 -5.053 0

Aalborg Stift balance

Anlægsaktiver 10 0

Omsætningsaktiver 15.356 18.471

Egenkapital 13.154 8.101

Hensatte forpligtelser 0 0

Langfristet gæld 0 0

Kortfristet gæld -28.520 -26.572

Tabel 2.3.1 Aalborg Stifts opgaver  (beløb i t. kr.) Bevilling
Øvrige 

indtægter
Omkostninger

Andel af  

årets 

resultat

Præstebevillingen og stiftsadministrationen -126.734 -272 122.282 -4.724

Centeradministration -776 0 623 -152

Øvrige -3.083 -4.100 7.007 -177

Total -130.593 -4.372 129.912 -5.053
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2.3.1 Administration af præstebevillingen samt Stiftsadministration 

2.3.1.1. Økonomi 

 

 

Præstebevillingen 

Præstebevillingen (delregnskab 2 – Kirkeligt arbejde) er en samlet bevilling til alle stifter og skal samlet 

overholdes for de ti stifter. Bevillingen reguleres på tre parametre: Antallet af præstestillinger, statens 

tilskud til gejstlig betjening af folkekirken og fællesfondens bevilling til præsteløn. 

 

Antallet af præstestillinger, som staten yder tilskud til, er reguleret i lov om folkekirkens økonomi og er 

normeret til 1892,8 årsværk, ofte benævnt 40/60-præster. Til 40/60-præsterne yder staten tilskud til 

40 % af lønnen samt det fulde pensionsbidrag for tjenestemænd, og fællesfællesfonden finansierer de 

resterende 60 % af lønudgifterne. Der er endvidere mulighed for at finansiere præstestillinger fuldt ud 

af fællesfonden, og pr. 31. december 2021 var der 101 stillinger som fællesfondspræster. Endelig kan 

der efter indstilling fra biskoppen og godkendelse i Kirkeministeriet etableres lokalfinansierede 

præstestillinger finansieret af lokale kirkelige midler. 

 

Statens tilskud til gejstlig betjening af folkekirken fremgår af finanslovens § 22.21. Tilskuddet herfra 

består ud over løn og pension til 40/60-præster også af løn- og pensionsudgifter til biskopper. Der er 

tale om en lovbunden bevilling, og den samlede bevilling må ikke overskrides. 

Fællesfondens præstebevilling dækker desuden præsternes feriepengeforpligtelse, hvortil staten, ud 

over tilskuddet på finanslovens § 22.21, har forpligtet sig til også at dække 40% af 40/60-præsterne 

feriepengeforpligtelse. Et eventuelt mindreforbrug på feriepengeforpligtelsen kan ikke overføres til løn, 

men et eventuelt merforbrug skal dækkes af lønbevillingen.  

Endvidere dækker fællesfondsbevilling alle godtgørelser til præster for kørsel, tjenestedragter og 

flyttegodtgørelse – disse godtgørelser er ikke en del af lønnen. Bevillingen til godtgørelser er en 

selvstændig bevilling, og et eventuelt mindreforbrug kan dermed heller ikke overføres til løn. 

Årsresultatet 2021. 

Efter 1. kvartal 2021 stod det klart, at man potentielt stod overfor to økonomiske udfordringer med 

indflydelse på præstebevillingen: Dels en potentiel meget stor feriepengeforpligtelse vedrørende 

præster, dels ændringer i udgiftssammensætningen under præstebevillingen, herunder særligt stigende 

pensionsudgifter til 40/60-præster, som risikerede at føre til en ulovlig overskridelse af statens samlede 

tilskud. 

Tabel 2.3.1.1.1 Aalborg Stifts opgaver  (beløb i t. kr.) Bevilling
Øvrige 

indtægter

Omkost-

ninger

Andel af  

årets 

resultat

Præstebevillingen -117.151 -147 113.818 -3.480

Stiftsadministration -9.583 -125 8.464 -1.244

Total -126.734 -272 122.282 -4.724
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Efter feriereglerne skal ikke afholdt ferie vedrørende 1-4 ferieuge pr. 31. december indbetales til 

feriefonden, og den femte ferieuge skal udbetales til den ansatte, hvis ikke den er aftalt overført til det 

nye ferieår. I forbindelse med halvårsregnskabet for 2021 kunne det imidlertid konstateres, at antallet 

af ubrugte feriedage var steget betydeligt fra starten af året, og at fællesfonden dermed ved udgangen 

af 2021 stod over for en potentiel omkostning på over 40 mio. kr. i feriepengeforpligtelse, hvortil der 

kun var budgetteret 6,3 mio. kr. I tilknytning hertil kom, at beregningen af feriepengeforpligtelsen var 

behæftet med en større usikkerhed, idet lønsystemet endnu ikke understøttede en beregning efter de af 

staten i november 2020 fastsatte regler. Den gennemsnitlige omkostning pr. feriedag kunne derfor 

afvige fra det forventede. 

Kirkeministeriet, stifterne og provstierne igangsatte derfor efter sommeren 2021 en række initiativer 

for at afvikle ubrugte feriedage, der lå udover den lovbestemte mulighed for overførsel. Resultatet af 

initiativerne, der generelt blev mødt med velvillighed, blev en samlet nedgang i antallet af ubrugte 

feriedage på ca. 3.500, set i forhold til starten af året. Hertil kom, at den gennemsnitlige omkostning pr. 

ubrugt feriedag i henhold til nye regnskabsregler på statens område faldt med 230 kr. pr. dag. Resultatet 

for fællesfonden blev et mindreforbrug på 14,8 mio. kr., når der tages højde for statens andel af 

forpligtelsen og frikøbte præster m.fl.  

På grund af ændringer i udgiftssammensætningen under præstebevillingen, herunder primært stigende 

omkostninger til pensionsbidrag for tjenestemandsansatte præster, forventede man ved 

halvårsregnskabet 2021 et merforbrug på statsbevillingen på mellem 2,5 og 2,7 mio. kr. Da 

statsbevillingen som nævnt ikke må overskrides, blev stifterne derfor anmodet om at udvise så meget 

tilbageholdenhed som muligt, herunder i forhold til anvendelse af vikarer m.v., ligesom de lokale 

lønforhandlinger om tillæg og vederlag blev gennemført under forudsætning af, at de samlede 

bevillingskrav kunne overholdes. 

De iværksatte tiltag har betydet, at fællesfonden samlet set har overholdt budgettet for 2021, og at 

99,6% af præstelønsbevillingen er udnyttet. Tiltagene var endvidere tilstrækkelige til at sikre, at de 

forventede merudgifter under statsbevillingen til især pensionsbidrag for tjenestemandsansatte 

præster kunne afholdes inden for bevillingen. Årsagen til stigningen i pensionsbidraget ift. 2020 skal 

bl.a. findes i implementeringen af karrierevejs-projektet om etablering af løngruppe 3 stillinger, i øvrige 

aftalte individuelle lønrammeforbedringer og i en mindre stigning i antallet af tjenestemandsansatte 

præster. 

Stifterne er i fællesskab forpligtet til at overholde den samlede fællesfondsbevilling. Dette fritager ikke 

det enkelte stift fra at være forpligtet til at overholde stiftets fællesfondsbevilling, men giver stifterne 

mulighed for, efter aftale biskopperne imellem, at tillade enkelte stifter at have et merforbrug, mod at 

andre stifter har et tilsvarende mindreforbrug.  

For Aalborg Stift udviser Delregnskab 2 – Præster og provster et samlet mindreforbrug på t.kr. 3.480. 

På løn til præster og provster inkl. fællesfondspræster er der samlet et mindreforbrug på t.kr. 2.364. 

Mindre forbruget skyldes feriepengeforpligtelsen på t.kr. 2.218, hvorfor de resterende mindreforbrug 

på præstelønnen, t.kr. 146 svarer til en bevillingsudnyttelse på 99,9%. 

På godtgørelser er der et mindreforbrug på t.kr. 1.115. Den samlede besparelse fremkommer ved et 

mindreforbrug på befordring på t. kr.1.276, hvorimod der er et merforbrug på flyttegodtgørelser på t. 
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kr. 70 og på tjenestedragter t.kr. 91. Godtgørelser er uden for stiftes indflydelse. Se i øvrigt under tabel 

2.3.1.1.2. 

 

Stiftsadministration 

Delregnskab 3 – Stiftsadministrationens mindreforbrug på. t.kr. 1.244 udgør t.kr. 729 på lønbevillingen, 

mens t. kr. 515 vedrører driftsbevillingen. Jf. tabel 3.1.1.5a. Heraf udgør SPN et mindreforbrug t.kr. 225 

som fordeler sig på løn t.kr. 96 og drift t.kr. 129. 

 

Aalborg Stift som står for projektbevillingen på t. kr. 150 samt overførsel fra tidligere år på t.kr. 318 til 

projekt-DAP, har der været et merforbrug på t.kr. 5 som Aalborg Stift har dækket.  

 

Desuden har Aalborg stift afholdt bispevalg i 2021, hvor stiftet fik en bevilling på t.kr. 473 heraf er t.kr. 

122 overført til 2022, da bispevielsen grundet covid-19 blev meget nedskaleret på et minimum. Den 5. 

juni 2022 vil der blive holdt en festgudstjeneste for fejringen af at stiftet har fået ny biskop. Det forventes 

at den resterende del af bevillingen vil blive brugt i den forbindelse. 

 

Folkekirkens fællesudgifter har haft et mindreforbrug på t.kr. 5 vedrørende provstirevision. 

Aalborg Stift har modtaget en tillægsbevilling på t.kr. 2.920. heraf er t.kr. 368 straks afskrevet til 

anlægspuljen vedr. renovering af bispeboligen. Se tabel 4.4.2.2.  De resterne t.kr. 2.552 administreres af 

AdF. Se tabel 4.4.3.2. 

 

Der henvises i øvrigt til afsnit 3.1.1. 

 

Tabel 2.3.1.1.2 Aalborg Stifts opgaver  (beløb i t. kr.) Bevilling
Øvrige 

indtægter

Omkost-

ninger

Andel af  

årets 

resultat

Delregnskab 2 - Præster og provster -117.151 -147 113.818 -3.480

- heraf formål 21 - Løn 40/60 præster -106.754 0 104.438 -2.316

- heraf formål 22 - Fællesfondspræster -6.675 0 6.627 -48

- heraf formål 23 - Barselsvikarer 0 0 0 0

- heraf formål 24 - Godtgørelser -3.722 0 2.607 -1.115

- heraf formål 26 - Præster med refusion 0 -147 147 0



Årsrapport 2021 for Aalborg Stift  
 

  Side 15 af 59 
 

 

 

2.3.1.2. Personaleressourcer 

 

Præstebevillingen 

Årsværksnormeringen fremgår af Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi, LBK nr. 95 af 

29/01/2020 §20 stk. 2, hvor der er normeret 1892,8 stillinger, hvortil kommer 101 

fællesfondspræstestillinger. Samtidig er det anerkendt, at dagpengerefusioner kan årsværkfastsættes 

(reducere årsværksforbruget). Stillinger og årsværk er fordelt mellem landets 10 stifter efter aftale 

mellem Kirkeministeriet og biskopperne. 

 

 

Tabel 2.3.1.1.3 Aalborg Stifts opgaver  (beløb i t. kr.) Bevilling
Øvrige 

indtægter

Omkost-

ninger

Andel af  

årets 

resultat

Delregnskab 3 - Stiftsadministration

Formål 10 - Generel virksomhed -9.583 -125 8.464 -1.244

- heraf generel ledelse og administration -3.911 -51 3.455 -508

- heraf opgaver vedrørende præster -1.886 -25 1.665 -245

- heraf rådgivningsopgave -938 -12 829 -122

- heraf tilsyns- og styrelsesopgaver -2.456 -32 2.169 -319

- heraf samskabelsesopgaver -11 0 10 -1

- heraf særlige projekter -381 -5 337 -49

Almindelig virksomhed i alt -9.583 -125 8.464 -1.244

Tabel 2.3.1.2.1 Aalborg Stifts årsværksforbrug præster 2020 2021

Årsværk Årsværk

Årværksnormering præster 214,2 214,3

Tjenestemandsansatte præster 186,9 191,0

Overenskomstansatte præster 19,3 18,7

Fastansatte i alt 206,1 209,7

Barselsvikarer 1,3 1,6

Vikarer i øvrigt 6,0 11,1

Vikarer i alt 7,3 12,7

Forbrug indenfor normering i alt 213,5 222,4

Mer-/mindreforbrug af årsværk præster -0,7 8,1

Fradrag for lønrefusioner m.m. -5,8 -10,2

Mer-/mindreforbrug af årsværk præster i alt -6,5 -2,0
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Stiftet har i 2021 haft et årsværksforbrug for fastansatte præster nogenlunde svarende til forbruget i 

2020, medens forbruget af vikarer er steget fra 7,3 til 12,7 årsværk. I 2021 har stiftet samtidig haft en 

stigende løn- og dagpengerefusion på 4,4 årsværk. I 2021 er refusionen steget da ansættelse af vikar og 

barselsvikar er steget. Refusionen dækker op til 40% af omkostningen til løn. 

 

Tallet for de lokalfinansierede præster som fremgår af ovenstående skema, er de årsværk som er 

finansieret af de lokale kasser.  

 

Stiftsadministrationen 

 

Stiftsadministrationens årsværkforbruget er i 2021 steget i forhold til 2020 med 0,4 årsværk. Dette 

skyldes bl.a. ansættelse af ny medarbejder pr. 1. august 2021 samt langtidssygemelding af årets sidste 

fire måneder.  

Alle stifter har skiftet registreringsrammen, hvilket forklarer forskellen mellem 2020 og 2021. Der kan 

i stiftet stadig være usikkerhed på registrering, rammer der er lagt sammen, splittet op eller fordelt 

anderledes. Desuden er der kommet ny timeberegning på årsværksforbrug, hvilket også betyder en lille 

Tabel 2.3.1.2.2 Aalborg Stift årsværksforbrug pr. præstetype 2020 2021

Årsværk Årsværk

Normering 214,2 214,3

Sognepræster (inkl. vikarer) 195,1 199,3

Fællesfondspræster 12,7 13,0

Forbrug i alt (efter fradrag for lønrefusion) 207,7 212,3

Mer-/mindreforbrug af årsværk præster -6,5 -2,0

Årsværksforbrug udenfor normering

Lokalfinansierede præster 16,5 16,9

Tabel 2.3.1.2.3 Aalborg Stiftsadministrations årsværksforbrug 2020 2021

Årsværk Årsværk

Generel ledelse og administration 3,7 4,4

Præster 1,1 2,1

Rådgivning 1,4 1,0

Tilsyn og styrelse 4,1 2,7

Samskabelse 0,0 0,0

Projekter 0,0 0,4

Almindelig virksomhed i alt 10,4 10,7

Opgaver med ekstern medfinansiering 0,2 0,6
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forøgelse af årsværkstal for 2020. Tallene i 2020 er omregnet på en timeberegning af 1.864, hvor 2021 

er omregnet på en timeberegning af 1.924.  

Ekstern medfinansiering er steget med 0,4, hvilket udgøres af GIAS samt det bindende stiftsbidrag. 

 

2.3.2. Centeradministration 

   

2.3.2.1. Økonomi 

 

Plancentret har haft et mindreforbrug på t.kr. 152. Plancentret har i 2020 betalt en faktura til 

Folkekirkens IT, hvor Aalborg Stift i 2021 gjorde Folkekirkens IT opmærksom på at denne faktura var 

en fejl, hvorfor Plancenteret modtog kreditnota på t.kr. 47 i 2021. Det resterne mindreforbrug kan 

umiddelbart ikke tilskrives én bestemt årsag. Der har været en mindre fald i antallet af behandlede 

planforslag, hvilket kan have en minimal betydning for det mindre forbrug. Det var planlagt at der skulle 

afvikles en ERFA-dag i 2021. Dette blev desværre ikke gennemført, da det emne, der skulle drøftes, ikke 

var færdigbehandlet i Bolig- og Planstyrelsen. Dette betød at ERFA-dagen er udskudt til 2022. Ligeledes 

har der ikke været afholdt fysiske møder, hvor Plancenter Aalborg har deltaget. De møder, der har været 

afholdt i Det Nationale Netværk, i forbindelse med revisionen af Den Nationale Oversigt og med 

Kirkeministeriet har alle været afholdt virtuelt, hvilket har begrænset udgifterne til transport. 

 

 

 

Tabel 2.3.2.1.1 Aalborg Stifts opgaver 2021 (beløb i t. kr.)

Opgave Bevilling
Øvrige 

indtægter
Omkostninger

Andel af  

årets resultat

Formål 16 - Bevillingsfinansieret center -776 0 623 -152

- heraf Plancenteret -776 0 623 -152

Total -776 0 623 -152

Tabel 2.3.2.1.2 Plancentrets økonomiske hovedtal 2021 (t. kr.)

Aalborg

Stift

Ordinære driftsindtægter (konto 10-13) -776

- heraf indtægtsført bevilling -776

- heraf salg af varer og tjenester 0

Ordinære driftsomkostninger (konto 15-20 og 22) 623

 -heraf løn 603

- heraf afskrivninger 0

- heraf øvrige omkostninger 21

Årets resultat -152
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2.3.2.2. Personaleressourcer 

Som nævnt tidligere har der været en mindre fald i antallet af behandlede planforslag i 2021, hvilket vil 

have en betydning for antallet af forbrugte timer i plancenteret. Ligeledes har udskydelsen af ERFA-

dagen til 2022 gjort, at der ikke er forbrugt timer til denne aktivitet i 2021. Afslutningsvis vil det 

uundgåeligt påvirke timetallet i centeret, at samtlige møder, der har været afviklet i 2021 med fx 

revisionen af De Nationale Interesser, drøftelser i Det Nationale Netværk og drøftelser med KM har 

været afviklet som online møder, hvilket har begrænset transporttiden væsentligt.  

  

Tabel 2.3.2.2 Aalborg Stift centeradministration - 

årsværksforbrug 2020 2021

Årsværk Årsværk

Plancenteret 1,5 1,3

Centeradministration i alt 1,5 1,3

Opgaver med ekstern medfinansiering 0,0 0,0
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2.4. Målrapportering 

Samlet set har Aalborg stift kun delvist opfyldt sine mål i resultataftalen for 2021. Som udgangspunkt er 

det ikke tilfredsstillende, når opstillede mål ikke opnås. Året 2021 har på mange måder været et 

enestående år med stort træk på personaleressourcerne med håndtering af opgaver i forbindelse med 

covid-19, afgang af erfarne medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere samt afholdelse af 

bispevalg og bispevielse. Alle udfordringer og opgaver, som det ikke var muligt af forudse ved indgangen 

af året. Dette taget i betragtning vurderes den overordnede indsats som tilfredsstillende og den 

omstændighed at ikke alle mål er opnået må betragtes som forståelig. Se bemærkninger til de enkelte 

punkter nedenfor. 

 

Mål Succeskriterium Opnåede resultater Grad af 

målopfyldelse 

Opgave 1 

Kvalitetssikring af 

brugen af F2 

   

Mål 1 (Beskrivelse) 

På tværs af stiftet 

gennemføres 1 fælles 

F2-erfadag for 

provstisekretærer og 

stiftsmedarbejdere i 

2021 i hvert stift. Der 

skal holdes et årligt 

statusmøde med hvert 

provsti og relevant(e) 

medarbejder(e) fra 

stiftsadministrationen. 

Statusmøderne kan 

afholdes fysisk eller 

online. Statusmøderne 

skal omhandle både 

brugen af F2 og 

kvalitetssikring af data i 

F2 i provstiet. 

Målet er opfyldt, hvis der 

er gennemført mindst 1 

fælles erfadag for 

provstisekretærer og 

stiftsmedarbejdere i 

2021 og der er afholdt 

statusmøder med alle 

provstier. 

Aalborg Stift har den 2. 

september 2021 

afholdt fælles ERFA-dag 

for provstisekretærer 

og stiftsmedarbejdere. 

Der er afholdt 

statusmøder i alle 

provstier i stiftet. Disse 

møder er primært 

afholdt fysisk i det 

enkelte provsti med 

deltagelse af den 

provstirådgiver, som 

bistår provstierne med 

brugen af F2. 

Målet er opfyldt, 

hvilket er 

tilfredsstillende. 

 

Mål 2 (Beskrivelse) 

Undervisning af nye 

stiftsmedarbejdere i F2 

skal ske inden for de 

første 2 måneders 

ansættelse. 

Målet er opfyldt, hvis alle 

nye medarbejdere er 

kommet på kursus inden 

for de første 2 måneders 

ansættelse. 

Der har været afholdt 

undervisning i F2 

online den 17. og 18. 

marts og et fysisk 

kursus den 13. 

september 2021, 

hvilket har sikret, at de 

to nye medarbejdere, 

som blev ansat i 

Målet er opfyldt, 

hvilket er 

tilfredsstillende. 
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Aalborg Stift primo 

marts og primo august 

2021, har været på 

kursus i F2 inden for to 

måneder efter deres 

ansættelse.  

Mål 3 (Beskrivelse) 

Kirkeministeriet vil en 

gang i kvartalet lave et 

udtræk af stifternes og 

provstiernes sager og 

akter i F2 og udsende 

dette til stifterne. I 

forbindelse med det 

udsendte udtræk 

udsendes også et bilag 

til opfølgning på 

kvalitetssikring af data. 

Stiftsadministrationerne 

skal aflevere det 

udfyldte bilag til 

ministeriet i forbindelse 

med 

budgetopfølgningen 

hhv. den 24. april, 24. 

august, 24. oktober og 

med aflevering af 

årsrapporten. 

Målet er opfyldt, hvis der 

i alle kvartaler er 

gennemført 

kvalitetssikring i 

samarbejdet med 

provstierne.  

Der er gennemført 

kvalitetskontrol for alle 

4 kvartaler i såvel 

stiftsadministration 

som i stiftets provstier. 

Data for alle kvartaler i 

stiftsadministrationen 

findes i vedhæftede 

skema.  

Målet er opfyldt, 

hvilket er 

tilfredsstillende. 
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Mål Ny præst Succeskriterium Opnåede resultater Grad af 

målopfyldelse 

Opgave 1 Succesfuld 

implementering og 

forankring af ”Ny 

præst” i stifterne 

   

Mål 1 (Beskrivelse) 

Hvert stifter vælger 

forinden 

iværksættelsen af ”Ny 

præst” om de vil 

anvende 

minimumsmodellen 

for introduktion af den 

nye præst, eller om de 

vil anvende en udvidet 

model. Den valgte 

model er 

udgangspunktet for 

resultataftalen. 

Resultatkravet er, at 

alle præster, der første 

gang ansættes i 

folkekirken som præst 

men en 

ansættelseskvote på 

20 % eller derover 

kommer igennem den 

af stiftet valgte 

introduktionsmodel 

inden for de i modellen 

fastsatte tidsrammer. 

Ministeriet udsender 

et Excel-ark til 

udfyldelse i stiftet. 

Arket er en oversigt, 

som skal vise antallet 

af præster indplaceret 

under Ny Præst samt 

hvor mange heraf, der 

har gennemgået de 

respektive forløb 

under Ny Præst. 

Målet er opfyldt, hvis 90 

% af de nyansatte 

præster har været 

igennem det aftalte 

forløb inden for de 

fastsatte tidsfrister med 

udgangen af 2021 og der 

ved alle 

kvartalsopfølgninger er 

sendt en oversigt.  

Målet er ikke opfyldt, 

da vi kun har afsluttet 1 

ud af 10 til tiden på 

grund af udsættelser 

som følge af covid-19. 

Målet er ikke opfyldt, 

hvilket jo ikke kan 

betegnes som 

tilfredsstillende, når 

ses på det vilkår, det 

har været for de 

nyansatte præster. 

I den særlige 

situation vi har haft 

med covid-19 har det 

dog ikke været 

muligt, at gøre det 

anderledes. 
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Mål Byggesager Succeskriterium Opnåede resultater Grad af 
målopfyldelse 

Opgave 1 Hurtig og 
effektiv sagsbehandling 

   

Mål 1 og 2 (Beskrivelse) 
Stiftsøvrigheden har 
godkendelseskompetencen 
i en række sager efter lov 
om folkekirkens 
kirkebygninger og 
kirkegårde. Behandlingen 
af sagerne skal - under 
hensyn til konsulenthøring 
– ske hurtigt og effektivt. 
Der måles på den samlede 
behandlingstid hos 
stiftsadministrationen og 
konsulenter, samt på 
sagsbehandlingstiden i 
stiftsadministrationen 
alene. 
 

Mål 1:  
Målet er opfyldt, hvis 
sagsbehandlingstiden 
isoleret set i 
stiftsadministrationen i 
85 % af sagerne sker 
inden for 35 
kalenderdage. 
 
Mål 2: 
Målet er opfyldt, hvis 85 
% af alle byggesager er 
godkendt inden for 105 
kalenderdage.  
 

Aalborg Stift har 
afsluttet 85 
byggesager i 2021. 
Stiftet har godkendt 
41 % af sagerne 
indenfor 35 
kalenderdage.  
Stiftet og 
konsulenterne har i 
samlet 
sagsbehandlingstid 
godkendt 56 % af 
sagerne indenfor 105 
kalenderdage.  
 

Målet er ikke 
opfyldt. 
Dette er naturligvis 
ikke 
tilfredsstillende. 
Resultatet er i 
overvejende grad 
begrundet i, at 
ultimo januar 2021 
fratrådte en 
nøglemedarbejder 
på byggesager. Der 
blev ansat en ny 
medarbejder, som 
har krævet en del 
oplæring på dette 
fagområde. Vi har 
nu to medarbejdere 
på disse sager, for at 
mindske 
sårbarheden. 

Mål 3 (Beskrivelse) 
Med implementeringen af 
byggesagsmodulet i F2 er 
det målet, at alle 
byggesager behandles 
gennem dette modul. 
Eftersom man er i 
opstartsfasen og stiftet 
ikke alene er herre over, 
om byggesager indleveres 
via 
selvbetjeningsløsningen af 
menighedsrådene til 
provsti og i sidste ende 
stift, er målet i 2021 
opfyldt, hvis 90 pct. af 
sagerne behandles via 
byggesagsmodulet. 

Målet er opfyldt, hvis 90 
% af alle byggesager er 
behandlet via 
byggesagsmodulet 

Aalborg Stift har 
behandlet 36,47 % af 
alle byggesager via 
byggesagsmodulet.  
 

Målet er ikke 
opfyldt. 
Aalborg Stift har 
behandlet 36,47 % 
af alle byggesager 
via 
byggesagsmodulet. 
Dette er 
umiddelbart ikke 
tilfredsstillende. 
Dette skyldes en 
lokal aftale, der har 
været mellem 
provstierne og 
Aalborg Stift om, at 
allerede 
eksisterende 
byggesager kunne 
færdiggøres på den 
gamle metode, som 
en almindelig sag. 
Alle nyoprettede 
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byggesager tilgår 
stiftet via 
byggesagsmodulet. 

Mål Evaluering af 

screeningen af 

plansager 

Succeskriterium Opnåede resultater Grad af 

målopfyldelse 

Opgave 1 

Brugeranalyse og 

evaluering af 

screeningsnotat mm. 

   

Mål 1  

Gennemførelse af en 

brugeranalyse i starten 

af 2021 med henblik 

på at undersøge, hvilke 

ønsker de enkelte 

stifter har til det 

screeningsnotat og 

tilhørende 

kortmateriale, som 

udarbejdes af 

plancenteret i 

forbindelse med 

screeningen af en 

plansag. 

Brugeranalysen 

udmunder i et skriftligt 

produkt, som afleveres 

til Kirkeministeriet i 

forbinde med den 

relevante 

kvartalsopfølgning 

eller senest i 

forbindelse med 

årsrapporten for 2021. 

Såfremt Plancenter 

Aalborg har udarbejdet 

og gennemført 

brugeranalysen inden 

udgangen af 1. kvartal 

2021 er målet opfyldt. 

 

Plancenter Aalborg har 

i april 2021 gennemført 

en brugeranalyse hos 

de øvrige stifter med 

henblik på at 

undersøge, hvilke 

ønsker de øvrige stifter 

har til det 

screeningsnotat, som 

udarbejdes i 

forbindelse med 

screeningen af en 

plansag. 

 

Målet er delvist 

opfyldt da målet blev 

opfyldt primo 2. 

kvartal 2021. 

Dette vurderes om 

delvist 

tilfredsstillende i den 

givne situation. 

Mål 2 (Beskrivelse) 

På baggrund af den 

gennemførte 

brugeranalyse 

revideres 

screeningsnotatet 

samt tilhørende 

kortmateriale. 

Såfremt Plancenter 

Aalborg har revideret 

screeningsnotatet inden 

udgangen af 3. kvartal 

2021 er målet opfyldt. 

Plancenter Aalborg har 

i 2. kvartal revideret 

screeningsnotatet ud 

fra de 

tilbagemeldinger, som 

centeret fik i 

forbindelse med 

brugeranalysen. 

Målet er opfyldt, 

hvilket vurderes som 

meget 

tilfredsstillende. 



Årsrapport 2021 for Aalborg Stift  
 

  Side 24 af 59 
 

 

 Tilbagemeldingerne fra 

de øvrige stifter og 

konklusionen på 

undersøgelsen er 

fremsendt til 

Kirkeministeriets 

orientering.  

Mål Videndeling og 

rådgivning 

Succeskriterium Opnåede resultater Grad af 

målopfyldelse 

Opgave 1 Afvikling af 

ERFA-dag og 

etablering af 

videndelingsgruppen 

   

Mål 1  

Plancenter Aalborg vil 

afvikle en ERFA-dag 

for alle, der arbejder 

med plansager i 2021. 

Såfremt Plancenter 

Aalborg har gennemført 

den fælles ERFA-dag 

inden udgangen af 3. 

kvartal 2021 er målet 

opfyldt. 

Der er ikke afholdt en 

ERFA-dag i 2021. Dette 

er begrundet i, at 

emnet for ERFA-dagen 

skulle være en 

gennemgang af 

“Oversigten over de 

Nationale Interesser”, 

som blev revideret 

medio/ultimo 2021. 

Planen var at Bolig- og 

Planstyrelsen skulle 

sende oversigten i 

høring i 4. kvartal af 

2021 og i den 

forbindelse skulle 

ERFA-dagen afvikles 

som en fysisk dag. 

Offentliggørelsen af 

oversigten er dog 

blevet udsat til 

forventeligt 2022 af 

Bolig- og Planstyrelsen.  

Ligeledes har 

situationen omkring 

covid-19 gjort det 

vanskeligt at planlægge 

og gennemføre en 

ERFA-dag.  

Målet er ikke opfyldt, 

hvilket ikke er 

tilfredsstillende men 

i den givne situation 

kunne det ikke være 

anderledes. 
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Mål 2 (Beskrivelse) 

Plancenter Aalborg vil 

etablere et forum for 

de sagsbehandlere, der 

arbejder med 

plansager i stifterne. 

Målet er at sikre en 

udveksling af viden 

inden for 

plansagsområdet. 

Herunder etableringen 

af 

kvartalsvise/halvårlige 

møder via 

Teams/Skype, hvor 

der drøftes konkrete 

problemstillinger.  

Såfremt Plancenter 

Aalborg har etableret et 

samtaleforum og afholdt 

mindst 2 møder inden 

udgangen af 4. kvartal 

2021 er målet opfyldt. 

Plancenter Aalborg har 

afholdt dialogmøder 

den 25. marts og den 

21. juni 2021 via 

Teams. Den 21. juni 

2021 deltog 

Miljøstyrelsen i mødet 

og orienterede om 

arbejdet med 

revisionen af 

Natura2000 planerne.  

Målet er opfyldt, 

hvilket er 

tilfredsstillende. 
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Mål Screening og 

sagshåndtering af 

plansager 

Succeskriterium Opnåede resultater Grad af målopfyldelse 

Opgave 1 Rettidig, 

effektiv og 

brugervenlig 

screening med 

tilhørende 

sagshåndtering af 

plansager 

   

Mål 1  

Plancenter Aalborg 

skal rettidigt, effektivt 

og brugervenligt 

foretage screening og 

tilhørende 

sagshåndtering af 

plansager for landets 

10 stifter. Rettidig 

screening med 

tilhørende 

sagshåndtering 

defineres som 

indenfor 5 

arbejdsdage fra 

modtagelse af 

plansagen fra 

plandata.dk. For årene 

2020, 2021 og 2022 

sigtes mod mål for 

rettidig screening som 

følger: 2020: 91 %, 

2021: 92 % og 2022: 

92 %. 

Er 92 % af plansagerne 

screenet og sagshåndteret 

indenfor 5 arbejdsdage fra 

modtagelsen, anses målet for 

opfyldt.  

Der er i 2021 

screenet 2211 

plansager i 

Plancenter Aalborg. 

Af disse blev 92,09 

% screenet inden 

for 5 dage.  

Målet er opfyldt, 

hvilket er meget 

tilfredsstillende i en 

situation, hvor der 

generelt i 

stiftsadministrationen 

har været et stort 

arbejdspres. 
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Mål Videreførelse af 

”Aalborg-modellen” 

Succeskriterium Opnåede resultater Grad af 

målopfyldelse 

Opgave 1 Relevant 

rådgivning til 

menighedsrådene i 

Aalborg Stift ved 

”Aalborg-modellen” 

lanceret i 2020. 

”Aalborg-modellen” 

hvor Aalborg Stift 

rykker ud i provstierne 

gennemføres over et år 

og evalueres. Der 

afholdes 4 møder i 

stiftet hvor 

menighedsrådene kan 

komme med spørgsmål 

mv. fra kl. 14.00-17.00. 

Derefter afholdes gå-

hjem møde med 

relevante emner. 

   

Mål 1  

Aalborg Stift afholder 

gå-hjem møder 

forskellige steder i 

stiftet med relevante 

emner, fx 

menighedsrådet som 

myndighed, byggesager, 

samarbejdsaftaler, 

kirkefunktionærer mv. 

Emnevalg sker i 

samarbejde med 

provstierne. For at 

udvikle gå-hjem 

møderne og gøre dem 

mest muligt relevante, 

vil stiftet blandt andet 

arbejde med at koble 

rådgivning om 

konflikthåndtering på 

gå-hjem mødet 

vedrørende 

kirkefunktionærer. 

Såfremt Aalborg Stift har 

gennemført fire gå-hjem 

møder, ét i hvert kvartal, 

i 2021, er målet opfyldt.  

Grundet situationen 

med covid-19 og meget 

få tilmeldinger 

lykkedes det ikke at få 

afholdt det planlagte 

møde den 25. marts 

2021.  

Derimod lykkedes det 

at få afholdt en virtuel 

udgave den 9. juni 

2021, hvor der var 

deltagelse af 6 

forskellige 

menighedsråd i den 

åbne rådgivning, og 15 

forskellige 

menighedsråd deltog i 

gå-hjem mødet.  

Både det planlagte 

arrangement den 14. 

september 2021 og den 

18. november 2021 

blev desværre aflyst 

Målet er ikke opfyldt 

alligevel vurderes 

dette at være delvist 

tilfredsstillende i 

den givne situation 
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Aalborg-modellen 

indebærer, at personale 

fra 

Stiftsadministrationen 

tager ud på lokationer i 

stiftet og er fysisk 

tilstede, hvor 

menighedsråd kan 

komme og få hjælp til 

verserende sager, såsom 

byggesager, 

samarbejdsaftaler eller 

kirkefunktionærer. 

Dette udgør sammen 

med gå-hjem møderne 

Aalborg-modellen. Der 

vil være rådgivning til 

konkrete sager og 

mulighed for at få 

vejledning fra klokken 

14.00-17.00. Fra 

klokken 17.00- 19.00 vil 

der være et gå-hjem 

møde, med et oplæg om 

sidste nyt og aktuelle 

emner ved 

Stiftsadministrationen. 

Gå-hjem møderne 

udvikles sammen med 

provster/menighedsråd. 

Såfremt det grundet 

corona-relaterede 

restriktioner ikke er 

muligt at gennemføre 

Aalborg-modellen, vil 

stiftet i stedet optage 

webinarer som vil 

kunne tilgås af 

menighedsrådene. 

Webinarerne vil blive 

gjort tilgængelige via 

stiftets hjemmeside. 

grundet meget få 

tilmeldinger. 

 

Mål 2 (Beskrivelse) 

Efter hvert møde laves 

der en skriftlig 

Er samtlige afholdte gå-

hjem møder evalueret, er 

målet opfyldt. 

I forbindelse med 

afholdelse af Aalborg-

modellen virtuelt den 

Målet er opfyldt, idet 

evaluering i det ene 

afholdte møde er 
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evaluering, for 

afslutningsvist ved 

udgangen af 2021 at 

vurdere, om projektet 

skal gøres permanent i 

Aalborg Stift. 

Evalueringen vedlægges 

bidraget til 

årsrapporten for 2021. 

Hvert menighedsråd vil 

få tilsendt et skriftligt 

evalueringsskema, og på 

baggrund af disse 

besvarelser vil der efter 

hvert kvartal blive 

udarbejdet et kort notat. 

Såfremt det grundet 

corona-relaterede 

restriktioner ikke er 

muligt at gennemføre 

Aalborg-modellen og 

evaluere denne, vil der i 

stedet blive udarbejdet 

en opfølgning af de 

webinarer, som stiftet i 

stedet vil optage og 

offentliggøre, blandt 

andet ved brug af 

statistik fra stiftets 

hjemmeside.  

9. juni 2021 blev der 

udarbejdet en 

evaluering, som 

deltagerne besvarede. 

Svarene i evalueringen 

var positive, og flere 

gav udtryk for at de 

oplevede at afstanden 

til stiftet blev mindre, 

og at det var let at tilgå 

Teams hjemmefra, i 

stedet for en 1½ timer 

lang køretur.  

I forbindelse med de 

tre aflyste 

arrangementer er der 

lavet en intern 

evaluering af hvad 

årsagen til 

aflysningerne var. 

evalueret.  Vurderes 

som tilfredsstillende 



Årsrapport 2021 for Aalborg Stift  
 

  Side 30 af 59 
 

2.5. Forventninger til det kommende år 

Stiftsadministrationen vil have fokus på at have et højt fagligt miljø med hurtig og effektiv 

sagsbehandling, vejledning og rådgivning. Dette vil bl.a. ske ved en fortsat omlægning af 

arbejdsopgaverne, så de løses i teams og således at sårbarhed ved sygdom og lign. minimeres. 

I øvrigt arbejdes der seriøst med de mål, der er aftalt med Kirkeministeriet i resultataftalen for 2022. 

Arbejdsopgaverne forventes at kunne løses indenfor de udstukne økonomiske rammer. 

Præstebevillingen følges nøje og forventes i lighed med 2021 at blive overholdt i 2022.  

Stiftet vil i 2022 genoptage strukturarbejdet for, at dels kunne komme i mål med reduktion af 1,95 

præstestilling frem til 2027 samt for at vurdere og arbejde med præstestillingernes placering i forhold 

til den demografiske udvikling. En udvikling med en befolkningstilvækst i og omkring de større byer og 

tilsvarende affolkning i landområder. 

Plancenter Aalborg skal facilitere afviklingen af samtaleforum for de sagsbehandlere, der arbejder med 

plansager i stifterne med henblik på øget faglig sparring. Samtaleforummet skal ligeledes sikre en 

platform til formidling af informationer fra Bolig og Planstyrelsen samt de øvrige netværk, som 

Plancenter Aalborg er involveret i. 

Plancenteret vil ligeledes afholde en ERFA-dag i løbet af den første halvdel af 2022. Målet med denne 

dag, er at drøfte hvorledes stifterne behandler plansager herunder hvordan en indsigelse imod en 

lokalplan og en indstilling til kirkeministeriet håndteres i forhold til kommuneplan og 

kommuneplantillæg. Der er et ønske fra Kirkeministeriet og stifterne om, at der bliver en mere ensartet 

sagsbehandling i de planforslag, der resulterer i en indsigelse. Arbejdet forventes at kunne holdes 

indenfor de udstukne rammer. 

 

 

 

 

I 2022 bliver Aalborg Stift beskåret 2,1 præsteårsværksnormering. Målet for Aalborg Stift er fortsat, at 

sikre den bedst mulige gejstlige betjening i stiftet. 

Totaloversigt Regnskab Grundbudget

2021 2022

Bevilling -130.593 -130.505

Øvrige indtægter -4.372 -5.224

Omkostninger 129.912 135.728

Resultat -5.053 0

Præstebevillingen Regnskab Grundbudget

2021 2022

Bevilling -117.151 -117.029

Øvrige indtægter -147 0

Omkostninger 113.818 117.029

Resultat -3.480 0
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3. Regnskab 

3.1. Resultatopgørelse mv. 

Tabellen viser den samlede økonomiske aktivitet ved stiftet, hvor alle delregnskaber er summeret op. 

 

Stiftsadministration Regnskab Grundbudget

2021 2022

Bevilling -9.583 -9.082

Øvrige indtægter -125 -77

Omkostninger 8.464 9.159

Resultat -1.244 0

Centeradministration Regnskab Grundbudget

(bevillingsfinansieret) 2021 2022

Bevilling -3.936 0

Øvrige indtægter 0 0

Omkostninger 3.727 0

Resultat -208 0

Centeradministration Regnskab Grundbudget

(bevillingsfinansieret) 2021 2022

Bevilling -776 -767

Øvrige indtægter 0 0

Omkostninger 623 767

Resultat -152 0
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Regnskab Regnskab Budget

Note Konto Kr. 2020 2021 2022

4.1.1
    Indtægtsført bevilling

10XX     Indtægtsført bevilling -129.007.886 -130.592.835 -130.504.568

    Salg af varer og tjenesteydelser

11XX          Eksternt salg af varer og tjenesteydelser -1.871.216 -101.301 -77.064

12XX          Internt salg af varer og tjenesteydelser -63.347 -10.649 0

O rdinære driftsindtægter i  alt -130.942.449 -130.704.785 -130.581.632

O rdinære driftsomkostninger

        Forbrugsomkostninger

161X                      Husleje 0 0 0

163X                      Andre forbrugsomkostninger 82.886 60.229 0

       Forbrugsomkostninger i  alt 82.886 60.229 0

       Personale omkostninger

180X-182X                      Lønninger 125.733.246 123.652.193 121.526.493

1883                      Pension 4.900.652 4.947.274 0

1885-1892                      Lønrefusion 
1)

-12.461.951 -13.155.888 -1.040.473

1838-1878                      Andre personaleomkostninger 757.756 739.484 0

18XX         Personaleomkostninger i  alt 118.929.702 116.183.063 120.486.020

20XX Af- og nedskrivninger 59.676 9.946 0

17XX Internt køb af varer og tjenesteydelser 1.149.173 1.364.698 790.800

15XX, 22XX Andre ordinære driftsomkostninger
 2)

8.863.262 7.949.612 9.026.332

O rdinære driftsomkostninger i  alt 129.084.699 125.567.547 130.303.152

Resultat af ordinær drift -1.857.750 -5.137.238 -278.480

Andre driftsposter

21XX         Andre driftsindtægter -126.863 -147.925 0

30XX-33XX         Overførselsindtægter 0 -5.309 0

43XX         Overførselsudgifter 0 5.309 0

46XX         T ilskud anden virksomhed 0 91.617 278.480

44XX         Pensioner, fratrådt personale 0 111.899 0

42XX         Udligningstilskud og generelt  t ilskud 0 0 0

Resultat før finansielle  poster -1.984.613 -5.081.647 0

Finansielle poster

25XX        Finansielle indtægter 0 0 0

26XX        Finansielle omkostninger 3.373 40.379 0

Resultat før ekstraordinære poster -1.981.240 -5.041.268 0

Ekstraordinære poster

28XX       Ekstraordinære indtægter -7.176 -11.756 0

29XX       Ekstraordinære omkostninger 11.152 0 0

Årets resultat -1.977.263 -5.053.024 0

                     
1) 

Lønrefusion er inkl. fradrag for anlægsløn
2)

 Andre ordinære driftsomkostninger er inkl. fradrag for medgåede interne omk. ved anlæg

Tabel 3.1. Resultatopgørelse for Aalborg Stift
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3.1.1. Resultatdisponering 

 

Som anført i afsnit 2.3 ”Kerneopgaver og ressourcer”, så er årets resultat for stiftsadministration og 

center som vist herunder. 

 

 

 

SPN - Sjælesorg på Nettet. Årets mindreforbrug t.kr. 225 videreføres sammen med overførsel fra 

tidligere år t. kr. 994 – i alt t. kr. 1.220.  

 

 

Aalborg Stift har modtaget bevilling til DAP-projekt på t.kr. 150. Der er i 2021 anvendt t.kr. 473 til 

gennemførelse af projektet, hvorved er tidligere videreførte midler på t.kr. 318 opbrugt samt er der fra 

Aalborg Stift overført t.kr. 5 til dækning af merforbrug. 

Tabel 3.1.1.1 Aalborg Stifts disponering af årets resultat 2021 (t. kr.)

Årets resultat -5.053

Stiftsadministrationen

 - Videreført fri egenkapital -1.244

Centeradministrationen

 - Videreført fri egenkapital -152

Projekter med særskilt bevilling

- Videreført til projekter - særskilt bevilling 196

Anlægspuljen

- Videreførte anlægsprojekter -368

Heraf resultat fra delregnskaber, der ikke kan videreføres (bortfald) -3.485

Resultat i alt -5.053

Tabel 3.1.1.2 Aalborg Stifts reservation til projekter 2021 (t. kr.)

Ovf. fra tidl. år Bevilling Indtægt Omkostning Resultat Ovf. egenkap. Ovf. til flg. år

a. Projekter - intern (driftsbevilling)

1: SPN - Sjælesorg på nettet -994 923 0 698 -225 0 -1.220

I alt projekter - intern (driftsbevilling) -994 923 0 698 -225 0 -1.220

b. Særskilt projektbevilling iflg. Bevillingsbrev

1: Akt 109570 DAP-projekt, nyt intranet folkekirken -318 150 -5 473 318 0 0

2: Bispeskifte i Ålborg Stift akt 174552 0 473 0 351 -122 0 -122

I alt særskilt projektbevilling -318 623 -5 824 196 0 -122

c. Anlægspuljen

1: Anlæg drift renovering bispebolig 0 368 0 0 -368 0 -368

I alt anlægspuljen 0 368 0 0 -368 0 -368

Total reservation til projekter -1.313 1.914 -5 1.522 -397 0 -1.710

Tabel 3.1.1.3 Specifikation af projekter med særskilt projektbevilling ultimo 2021 (t. kr.)

Ovf. fra tidl. år Bevilling Indtægt Omkostning Resultat Ovf. egenkap. Ovf. til flg. år

Projekt: Akt 109570 DAP-projekt, nyt intranet folkekirken

Løn -318 150 0 133 -17 335 0

Drift 0 0 -5 340 335 -335 0

I alt Projekt: Akt 109570 DAP-projekt, nyt intranet folkekirken -318 150 -5 473 318 0 0

Projekt: Bispeskifte i Ålborg Stift akt 174552

Løn 0 0 0 0 0 0 0

Drift 0 473 0 351 -122 0 -122

I alt Projekt: Bispeskifte i Ålborg Stift akt 174552 0 473 0 351 -122 0 -122
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Aalborg Stift har modtaget bevilling til afholdelse af bispeskifte på t.kr 473. Der er i 2021 anvendt t.kr. 

351, hvorved der videreføres t.kr. 122 til planlægning og afholdelse af festgudstjeneste den 5. juni 2022.  

 

 

 

 

Af ovenstående tabel 3.1.1.5a fremgår, at Aalborg Stiftsadministration samlet har et mindreforbrug på 

t.kr. 1.244. Se afsnit 2.3. 

 

Tabel 3.1.1.4 Specifikation af projekter med særskilt projektbevilling ultimo  (t. kr.)

Omflytninger Dokument.nr. Løn Øvrig drift I alt Dim.

Ingen omflytninger i 2021

Omflytninger i alt 0 0 0

Omprioriteringspulje Dokument.nr. Løn Øvrig drift I alt Dim.

DAP-projektets fase 2 147741 150 0 150 3-99

Omprioriteringspulje i alt 150 0 150

Tillægsbevillinger fra generel reserve Dokument.nr. Løn Øvrig drift I alt Dim.

Bispevielse Aalborg stift 174605 0 473 473 3-99

Tillægsbevillinger fra generel reserve i alt 0 473 473

Anlægspulje

Anlægspulje 2021 Aalborg stift 201940 0 368 368 9-98

Anlægspulje 0 368 368

Omflytninger og tillægsbevillinger i alt 0 841 841

Tabel 3.1.1.5a Bevillingsafregning 2021 (t. kr.)

Delregnskab Bevilling

Anvendte 

tillægs-

bevillinger

Bevilling i alt Regnskab Årets resultat

3.- Stiftsadministration Lønsum (konto 18) 6.040 0 6.040 5.311 -729

Øvrig drift 3.543 0 3.543 3.029 -515

3.- Stiftsadministration i alt 9.583 0 9.583 8.339 -1.244

3.- Indtægtsdækket virksomhed Øvrig drift 0 0 0 0 0

3.- Bevillingsfinansieret center Lønsum (konto 18) 684 0 684 603 -81

Øvrig drift 92 0 92 21 -71

3.- Bevillingsfinansieret center i alt 776 0 776 623 -152

3.- Projerkter med særskilt bevilling Lønsum (konto 18) 0 150 150 133 -17

Øvrig drift 0 473 473 685 213

3.- Projekter med særskilt bevilling i alt 0 623 623 819 196

3.- Videreførsler i alt 10.359 623 10.982 9.781 -1.200
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Stiftsadministrationen har samlet i 2021, med tidligere overførte midler t.kr. 4.365 til videreførelse. Jf. 

ovenfor indgår SPN nu i stiftsadministrationen. Der videreføres for løn t.kr. 1.113 fra tidligere år således 

at den samlede videreførelse for løn andrager t.kr. 1.842. Heraf er t.kr. 543 vedr. SPN.  

Der videreføres for drift t.kr. 2.008 fra tidligere år således at den samlede videreførelse for drift 

andrager t.kr. 2.523. Heraf er t.kr. 676 vedr. SPN. Mindre forbruget fra SPN vil blive brugt til at dække 

merforbrug fra året 2022, da bevillingen til SPN er reduceret fra 2022. SPN forventer at søge fornyet 

bevilling fra 2024 og frem. 

 

Videreførelsen fra drift vil blive anvendt til opdatering af netværket i stiftsadministrationen grundet 

langsom hastighed, kabler der er skadet samt udskiftning af SWITCH. Desuden skal der etableres 

netværk i bispeboligen. Der udover midlerne anvendt til en tiltrængt delvis omlægning og gennemgang 

af bispegårdens store haveareal, som tilhører dels administrationen og dels bispeboligen. Desuden skal 

stiftet i 2022 have renoveret stiftsadministrationen jf. bygningsrapport fra 2020, hvorfor videreførelsen 

skal bruges hertil. Stiftet har modtaget en bevilling fra anlægsreserven på t.kr. 425, som kun delvis 

dækker udgifterne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabel 3.1.1.5b Bevillingsafregning  (t. kr.)

Delregnskab Årets resultat

Overført 

fra 

tidligere 

år 

Bortfald-

/omflytning

 Overført 

fra lønsum 

til øvrig 

drift

Akkumuleret 

til 

videreførelse

3.- Stiftsadministration Lønsum (konto 18) -729 -1.113 0 0 -1.842

Øvrig drift -515 -2.008 0 0 -2.523

3.- Stiftsadministration i alt -1.244 -3.121 0 0 -4.365

3.- Indtægtsdækket virksomhed Øvrig drift 0 0 0 0 0

3.- Bevillingsfinansieret center Lønsum (konto 18) -81 6 0 0 -75

Øvrig drift -71 -32 0 0 -103

3.- Bevillingsfinansieret center i alt -152 -26 0 0 -178

3.- Projerkter med særskilt bevilling Lønsum (konto 18) -17 -318 0 335 0

Øvrig drift 213 0 0 -335 -122

3.- Projekter med særskilt bevilling i alt 196 -318 0 0 -122

3.- Videreførsler i alt -1.200 -3.465 0 0 -4.665
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3.2. Balance (Status) 

 

 

Tabel 3.2.1. Balance for Aalborg Stift

Note Aktiver (t. kr.) Konto 2020 2021

4.1.2.1 Immaterielle  anlægsaktiver

Udviklingsprojekter under opførelse 505X 0 0

Færdiggjorte udviklingsprojekter 501X 0 0

Immaterielle  anlægsaktiver i  alt 0 0

4.1.2.2 Materielle  anlægsaktiver

Grunde, arealer og bygninger 513X 0 0

Inventar og IT-udstyr 517X-518X 10 0

Materielle  anlægsaktiver i  alt 10 0

Finansielle  anlægsaktiver

Udlån 54XX 0 0

Værdipapirer 58XX 0 0

Finansielle  anlægsaktiver i  alt 0 0

Anlægsaktiver i  alt 10 0

O msætningsaktiver

Varebeholdninger 60XX 0 0

4.1.2.3 Tilgodehavender 6100-6189 2.808 2.476

4.1.2.4 Periodeafgrænsninger 6190 8.140 8.381

Likvide beholdninger 63XX 4.408 7.614

O msætningsaktiver i  alt 15.356 18.471

Aktiver i  alt 15.366 18.471
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Likviditet stilles til rådighed af fællesfonden – jf. Fællesfondens årsrapport. 

 

 

 

 

 

Note Passiver (t. kr.) Konto 2020 2021

3.3 Egenkapital

Fri egenkapital 71-7459XX -3.789 -7.273

Overført ikke-disponeret 740610-740630 -3.147 -4.543

Reserveret projekter 740640-75XX -318 -490

Likviditetsoverførsler 7468XX 20.408 20.408

Egenkapital i  alt 13.154 8.101

4.1.2.5 Hensættelser 76-77XX 0 0

4.1.2.6 Langfristede gældsposter

Prioritetsgæld 84-85XX 0 0

Anden langfristet gæld 84-85XX 0 0

Låneramme IT-projekter 841420 0 0

Langfristede gældsposter i  alt 0 0

4.1.2.7 Kortfristede gældsforpligtelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser 95XX -1.534 -675

Igangværende arbejder 93XX 0 0

Anden kortfristet gæld 97XX -511 -496

Anden kortfristet gæld lokalt niveau 973020 -2.226 -3.518

Skyldige feriepenge 94XX -24.109 -20.985

Periodeafgrænsningsposter 96XX -140 -898

Kortfristet gæld i alt -28.520 -26.572

Gæld i alt -28.520 -26.572

Passiver i  alt -15.366 -18.471
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3.3. Egenkapitalforklaring 

 

Årets bevægelser i egenkapitalen, herunder årets resultat specificeret på frie overførte midler, overførte 

midler vedr. projekter, samt overførte midler vedr. den centrale fællesfond (resultat fra delregnskaber, 

der ikke kan videreføres) er vist i afsnit 3.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tabel 3.3.2 herunder er videreførelser for stiftet ultimo 2020 specificeret. Både årets resultat, samt 

videreførelser ultimo året er nærmere beskrevet i afsnit 3.6 ”Bevillingsregnskab”. 

 

Tabel 3.3.1 Egenkapital 2021 (t. kr.)

Primobeholdning 01.01.2021 13.154

           Heraf reserveret projekter inkl. anlægspulje -318

           Heraf overført ikke-disponeret -3.147

Bevægelser i året

Ifølge nedenstående specifikation 0

Overført resultat

Årets resultat -5.053

           Heraf reserveret projekter inkl. anlægspulje -172

           Heraf overført ikke-disponeret -1.396

           Resultat fra delregnskaber, der ikke kan videreføres -3.485

Egenkapital pr. 31.12.2021 8.101
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3.4 Likviditet og låneramme 

Stiftets likviditet reguleres løbende gennem året ved likviditetsregulering fra fællesfonden – jf. tabel 

3.3.3. 

 

 

 

 

Tabel 3.3.2 Specifikation af egenkapital pr. 31.12.2021 (t. kr.)

Stiftsadministration m.v.

Ikke-disp. egenkapital - løn -1.842

Ikke-disp. egenkapital - drift -2.523 -4.365

I alt stiftsadministration -4.365

Centeradministration

Ikke-disp. egenkapital - løn -75

Ikke-disp. egenkapital - drift -103

Ikke-disp. egenkapital - IV 0 -178

I alt centeradministration -178

Folkekirke & Religionsmøde

Ikke-disp. egenkapital - løn 0

Ikke-disp. egenkapital - drift 0 0

I alt Folkekirke & Religionsmøde 0

Viderført projektbev. - løn 0

Viderført projektbev. - drift -122

Viderført projektbev. - IV 0 -122

I alt projekter med særskilt bevilling -122

Anlægspuljen -368

Fællesfonden 13.134

TOTAL 8.101

Tabel 3.3.3 Specifikation af bevægelser i egenkapital i året

Egenkapitalbevægelser 2021 (t. kr.) Beløb

Fokekirke og religionsmøde primo videreførelse 0

Likviditetsoverførsel til Folkekirkens Adm. Fællesskab 0

Total 0
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3.5. Opfølgning på lønsumsloft 

 

 

Resultatet er nærmere beskrevet i afsnit 3.1.1. 

 

3.6. Bevillingsregnskab 

 

 

Resultatet for delregnskab 2 ”Præster og provster” samt for delregnskab 3 ”Stiftsadministrationen” er 

beskrevet i afsnit 2.3.1.  

 

 

Tabel 3.5 Opfølgning på lønbevilling Bev.fin.

(t.kr.) Stiftsadministration Center Total

Lønbevilling 6.040 684 6.724

Lønbevilling inkl. TB 6.040 684 6.724

Lønforbrug under lønbevilling 5.311 603 5.913

Total -729 -81 -811

Akk. opsparing ultimo 2020 -1.113 6 -1.107

Løn overført til/fra drift 0 0 0

Bortfald/omflytning 0 0 0

Akk. opsparing ultimo 2021 -1.842 -75 -1.917

Tabel 3.6.1 Bevillingsregnskabet for Aalborg Stift

Regnskab Bevilling Regnskab Periodens Forbrug

2020 2021 2021 Forskel  i %

(t. kr.)

DELREGNSKAB - 2 - Præster og provster 116.414                                    117.151     113.671               -3.480                  97              

DELREGNSKAB - 3 - Stiftsadministrationer m.v. 8.531                                        10.982       9.781                   -1.200                  89              

DELREGNSKAB - 6 - Folkekirkens fællesudgifter 1.800                                        1.812         1.807                   -5                         100            

DELREGNSKAB - 7 - Folkekirkelige tilskud 286                                           280            280                      -                           100            

DELREGNSKAB - 9 - Reserver -                                                368            -                          -368                     -                 

Total 127.031 130.593 125.540 -5.053 96              
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4. Bilag 

 

4.1. Noter til resultatopgørelse og balance 

4.1.1. Noter til resultatopgørelse 

Ekstraordinær indtægt på t.kr. 12 er vedr. saldo på feriekonto samt overskudsbidrag fra ATP-bidrag. 

4.1.2. Noter til balancen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.6.2 Aalborg Stifts budgetafvigelser for regnskabet 2021 (t. kr.)

Delregnskab Bevillingstyper Budget Regnskab Afvigelse

2. - Præster og provster Lovbunden bevilling      117.151                113.671                   -3.480 

- heraf formål 21 - Løn 40/60 præster      106.754                104.438                   -2.316 

- heraf formål 22 - Fællesfondspræster          6.675                    6.627                        -48 

- heraf formål 23 - Barselsvikarer                -0                         -0                           0 

- heraf formål 24 - Godtgørelser          3.722                    2.607                   -1.115 

- heraf formål 26 - Præster med refusion                  -                           0                           0 

3. – Stiftsadministrationer Driftsbevilling        10.982                    9.781                   -1.200 

- heraf formål 10 - Generel virksomhed          9.583                    8.339                   -1.244 

- heraf formål 16 - Bevillingsfinansieret center             776                       623                      -152 

- heraf formål 99 - Projektbevillinger             623                       819                       196 

6 – Folkekirkens fællesudgifter Driftsbevilling          1.812                    1.807                          -5 

7 - Folkekirkelige tilskud Anden bevilling             280                       280                            - 

9. - Reserver Anden bevilling             368                           -                      -368 

 - heraf formål 98 - Anlægsreserve             368                           -                      -368 

I alt 130.593 125.540 -5.053
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Debitor på t.kr. 1.345. Heraf er t.kr. 1.234 ikke er forfalden ultimo 2021. Af de resterende t.kr. 111 var 

t.kr. 24 over 90 dage over betalingsfristen, mens t.kr. 87 var under 60 dages betalingsfrist. 

Af de forfaldne beløb vedrører t.kr. 6 sognepræst, mens de resterende er til menighedsråd. 

Igangværende arbejde er vedrørende fakturaer angående kirkerummet som Aalborg Stift har betalt i 

2021, som vil blive dækket i 2022 af allerede bevilligede donationer. 

 

Tabel 4.1.2.2 Materielle anlægsaktiver 2021

I alt

(t. kr.)

Kostpris pr. 31.12.2020 0 179 179

Primokorrektioner og flytninger ml. bogføringskredse 0 0 0

Tilgang 0 0 0

Afgang 0 0 0

Kostpris pr. 31.12.2021 0 179 179

Akkumulerede afskrivninger 0 -179 -179

Akkumulerede afskrivninger - afgang 0 0 0

Akkumulerede nedskrivninger 0 0 0

Akkumulerede af - og nedskrivninger pr. 31.12.2021 0 -179 -179

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2021 0 0 0

Årets afskrivninger 0 10 10

Årets nedskrivninger 0 0 0

Årets af- og nedskrivninger 0 10 10

Lineære afskrivninger, afskrivningsperiode 10 år 3 år

Grunde, arealer og 

bygninger
Inventar  og IT udstyr 

Tabel 4.1.2.3 Tilgodehavender (t. kr.) 2020 2021

Debitorer 1.049 1.345

Andre tilgodehavender 0 12

Igangværende arbejder 1.759 1.119

Total 2.808 2.476
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Stiftet har en periodeafgrænsningspost på 3.106 t.kr. Heraf vedrører t.kr. 2.991 forudbetalt A-skat for 

forudlønnede medarbejdere. Af de resterende vedrører t.kr. 184 ansøgte, men endnu ikke modtagne, 

dagpengerefusioner og med 6 t.kr. til øvrige. 

 

Tilgodehavende pensionsbidrag, gruppeliv, kontingenter, låneforeninger, bolig-/varmebidrag samt 

nettoløn og periodeafgrænsning FLØS, i alt t.kr. 5.200, vedrører forudlønnede medarbejdere, hvor 

udbetaling er foretaget ultimo 2021. 

 

Aalborg Stift har ingen langfristede gældsposter eller hensættelser. 

 

 

Anden kortfristet gæld på t.kr. 389 vedrører t.kr. 214 til ATP/feriekonto, samt t.kr. 175 AUB/AES. Alle 

poster forfalder til betaling i 1. kvartal 2021. 

 

Tabel 4.1.2.4 Periodeafgrænsninger

Tabel 4.1.2.4 Periodeafgrænsninger aktiver (t. kr.) 2020 2021

Periodeafgrænsning 3.106 3.181

Pensionsbidrag 89 115

Gruppeliv 21 21

Kontingenter 114 0

Låneforeninger 62 59

Boligbidrag 601 640

Varmebidrag 97 108

Nettoløn 4.048 4.243

Periodeafgrænsning FLØS 3 17

Total 8.140 8.381

Tabel 4.1.2.7 Kortfristede gældsposter (t. kr.) 2020 2021

Leverandører af varer og tjenesteydelser -1.534 -675

Anden kortfristet gæld -377 -389

Skyldige feriepenge -24.109 -20.985

Periodeafgrænsninger -140 -898

Over- / merarbejde -134 -107

Menigheder og bindende stiftsbidrag
1)

-2.226 -3.518

Samlet kortfristede gældsposter -28.520 -26.572

1) Hensat overskud på bindende stifsbidrag, studentermenighed mv.
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Periodeafgrænsningsposten på t.kr. 898 vedrører periodisering på t.kr. 878 til PWC (provstirevision), 

t.kr. 14 til renter vedr. feriemidler samt t.kr. 6 til Stiftsudvalg.  

 

 

 

 

 

Specifikation af anden kortfristet gæld (t.kr.) 2020 2021

Atp og feriekonto -208 -214

Hensættelse feriegodtgørelse merarbejde -1 0

AUB, AES og AFU -169 -175

Total -377 -389

Specifikation af periodeafgrænsningsposter (t.kr.) 2020 2021

Forpligtelser -140 -898

Total -140 -898

Specifikation af skyldige feriepenge (t.kr.) 2020 2021

Præster -19.696 -17.662

Skyldige feriepenge -9.618 -8.330

Skyldige feriepenge - indefrysning -10.078 -9.332

Fællesfondspræster -1.378 -1.159

Skyldige feriepenge -670 -451

Skyldige feriepenge - indefrysning -708 -708

Lokalfinansierede præster m.m. -1.545 -1.406

Skyldige feriepenge -709 -570

Skyldige feriepenge - indefrysning -836 -836

Administrativt ansatte -1.489 -759

Skyldige feriepenge -761 -547

Skyldige feriepenge - indefrysning -727 -212

Total -24.109 -20.985

Tabel 4.1.2.8. Eventualforpligtelse

Antal Pris Eventualforpligtelse

Præstekjoler 3 22.000       66.000                              

Leje af håndspritstander 45 374            16.819                              

Leje af kopimaskiner 24 3.750         90.000                              

Eventualforpligtelse i alt 172.819                            
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4.2. Indtægtsdækket virksomhed  

 

Aalborg Stift har ingen indtægtsdækket virksomhed. 

 

4.3. Specifikation af årsværksforbrug  

 

 

 

Tabel 4.3.1 Årsværksforbrug Præster - Aalborg Stift

Sognepræster og fællesfondspræster - årsværk 2019 2020 2021

Normerede antal præstestillinger 201,15 201,15 201,2

Forbrug antal præstestillinger 196,3 195,1 199,3

Mer-/mindreforbrug -4,8 -6,1 -1,9

Normede antal fællesfondspræster 13,05 13,1 13,1

Forbrug antal fællesfondspræster 12,7 12,7 13,0

Mer-/mindreforbrug -0,3 -0,4 -0,1

Normering i alt 214,2 214,2 214,3

Forbrug indenfor normering i alt 209,1 207,7 212,3

Mer-/mindreforbrug -5,1 -6,5 -2,0

Forbrug lokalt finansierede præster 13,0 16,5 16,9

Forbrug præster i alt 222,1 224,3 229,2
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Præster - fastansatte og vikarer - årsværk 2019 2020 2021

Normering (inkl. Fællesfondspræster) 214,2 214,2 214,3

Forbrug tjenestemænd 187,4 186,9 191,0

Forbrug fastansatte OK 19,8 19,3 18,7

Forbrug fastansatte i alt 207,2 206,1 209,7

Vikar forbrug 7,6 6,0 11,1

Præsteforbrug ex. barselsvikarer i alt 214,8 212,2 220,8

Mer-/mindreforbrug (mindreforbrug=negativt) 0,6 -2,0 6,5

Barselsvikarer 3,5 1,3 1,6

DP refusion barsel -2,9 -0,7 -1,7

Præsteforbrug barsel 0,7 0,6 -0,1

Lønrefusion -2,5 -2,4 -2,2

DP refusion sygdom -3,9 -2,7 -6,3

Fradrag refusion i alt -6,4 -5,0 -8,5

Total mer-/mindreforbrug -5,1 -6,5 -2,0

Lokalfin. Præster 13,0 16,5 16,9

Præsteforbrug i alt - inkl. Lokalfin. Præster 222,1 224,3 229,2
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Note til tabel 4.3.2.: Tidligere er årsværksforbrug blevet beregnet ud fra en samlet forventet registrering 

for fuldtidsansatte på 1.924 pr. år. Da der ikke tidsregistreres på helligdage, er det korrekte forventede 

timetal 1.864 timer. Dette er rettet i tabellen både for regnskabsåret og for de forudgående år, hvorfor 

der vil være en diskrepans ift. opgørelser i tidligere årsrapporter.  

Tabel 4.3.2 Stiftsadministrationens årsværksforbrug

Aalborg Stift

2019 2020 2021

Administration 4,16 3,66 4,36

Generel ledelse 0,61 0,58 1,02

Administration 1,98 1,70 2,01

Økonomi 0,81 0,75 0,71

IT 0,00 0,00 0,05

Ejendoms- og serviceopgaver 0,76 0,63 0,57

Præster 0,94 1,12 2,10

Præster 0,94 1,12 2,10

Rådgivning 1,38 1,35 1,05

Rådgivning af menighedsråd og provstiudvalg 1,38 1,35 1,05

Tilsyn og styrelse 4,15 4,14 2,74

Kommunikation 0,00 0,00 0,07

Sekretariatsbetjening 3,45 3,30 0,74

Stiftsråd 0,13 0,12 0,15

Tilsyn og myndighed 0,58 0,46 1,07

Valg 0,00 0,26 0,69

Samskabelse 0,00 0,00 0,01

Samskabelse 0,00 0,00 0,01

Projekter 0,00 0,00 0,42

SPN projekt 0,00 0,00 0,42

Stiftsadministration i alt 10,64 10,27 10,68

Eksternt finansierede opgaver 0,16 0,22 0,60

Bindende stiftsbidrag (ekstern finansiering) 0,02 0,06 0,48

Indtægtsdækket 0,00 0,00 0,00

Stiftsmidler - ekstern finansiering 0,14 0,16 0,12
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Note til tabel 4.3.3: Tidligere er årsværksforbrug blevet beregnet ud fra en samlet forventet registrering 

for fuldtidsansatte på 1.924 pr. år. Da der ikke tidsregistreres på helligdage, er det korrekte forventede 

timetal 1.864 timer. Dette er rettet i tabellen både for regnskabsåret og for de forudgående år, hvorfor 

der vil være en diskrepans ift. opgørelser i tidligere årsrapporter. 

4.4. Projektregnskaber  

 

Tabel 4.3.3 Årsværksforbrug i center 

Plancenteret Total for center

2019 2020 2021

Administration 0,00 0,00 0,15

Faglig koordinering og intern administration 0,00 0,00 0,11

Faglig udvikling 0,00 0,00 0,04

IT 0,00 0,00 0,00

Drift 1,25 1,48 1,07

Kirkebygninger 0,00 0,00 1,04

Behandling af sognegrænseændringer 0,00 0,00 0,03

Drift 1,25 1,48 0,00

Rådgivning og support 0,00 0,00 0,03

Rådgivning 0,00 0,00 0,03

Udvikling 0,00 0,00 0,01

Udvikling og implementering 0,00 0,00 0,01

Center i alt 1,25 1,48 1,25

Eksternt finansieret

Indtægtsdækket 0,00 0,00 0,00

Eksternt finansieret i alt 0,00 0,00 0,00
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4.4.1. Særskilt projektbevilling iflg. bevillingsbrev – Delregnskab 3/Formål 99 

4.4.1.1. Afsluttede projekter 

 

Rapportering: 

Afsluttet projekt: Projekt nyt Intranet til Folkekirken, fase 2 (TB1) 

Opnåelse af 

formål/resultat iflg. 

projektansøgningen 

 

Formålet med fase 2 opfyldt ved årets udgang  

Entydig beskrivelse af hjemmel, opgave organisering, finansiering og 

understøttelse det fremtidige arbejde med DAP  

Evt. årsag til 

væsentlige afvigelser 

i forhold til 

projektansøgningen 

 

Ingen væsentlige afvigelser 

Evt. årsag til 

væsentlige afvigelser i 

forhold til den givne 

bevilling 

 

Ingen væsentlige afvigelser 

 

4.4.1.2. Igangværende projekter 

 

 

Tabel 4.4.1.1 Afsluttede projekter Aalborg Stift 2021 (t. kr.)

Projekt: Akt 109570 DAP-projekt, nyt intranet folkekirken2017 2018 2019 2020 2021 Total

Budget 0 0 0 500 150 650 3-99 3-10

Indtægt 0 0 0 0 -5 -5 3-99 3-10

Løn 0 0 0 182 133 315 3-99 3-10

Afskrivning 0 0 0 0 0 0 3-99 3-10

Omkostning 0 0 0 0 340 340 3-99 3-10

I alt Projekt: Akt 109570 DAP-projekt, nyt intranet folkekirken0 0 0 -318 318 0

Tabel 4.4.1.2 Igangværende projekter Aalborg Stift 2021 (t. kr.)

Projekt: Bispeskifte i Ålborg Stift akt 174552 2017 2018 2019 2020 2021 Total

Budget 0 0 0 0 473 473 3-99 3-10

Indtægt 0 0 0 0 0 0 3-99 3-10

Løn 0 0 0 0 0 0 3-99 3-10

Afskrivning 0 0 0 0 0 0 3-99 3-10

Omkostning 0 0 0 0 351 351 3-99 3-10

I alt Projekt: Bispeskifte i Ålborg Stift akt 174552 0 0 0 0 -122 -122
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Rapportering: 

Igangværende projekt: Bispevalg og bispevielse 

Status for 

projektforløbet/delresultat 

ultimo året 

 

Bispevalget er afholdt og afsluttet. 

Bispevielsen i december 2021 blev stærkt nedskaleret grundet – 

covid-19. 

Evt. ændring i 

projektforudsætninger iflg. 

oplysning til KM 

 

Da bispevielsen blev nedskaleret, minimeredes udgifterne hertil i 

første omgang. 

Resterende projektbevilling anvendes til festgudstjeneste med 

deltagelse af majestæten den 5. juni 2022. 

Evt. ændring i 

projektperioden iflg. KM-

godkendelse 

 

Bevillingsforlængelse er godkendt af Kirkeministeriet i brev dat. 27. 

januar 2022. 

 

 

4.4.2. Anlægspuljeprojekter i stiftet – Delregnskab 9/Formål 98 

 

4.4.2.1. Afsluttede projekter 

 

4.4.2.2. Igangværende anlægsprojekter 

 

 

Rapportering: 

Igangværende projekt: Istandsættelse af bispegården 

Status for 

projektforløbet/delresultat 

ultimo året 

Arbejdet er sat i gang primo januar og forventes afsluttet medio april 

2022. 

 

Tabel 4.4.2.2 Igangværende anlægsprojekter Aalborg Stift 2021 (t. kr.)

Projekt: Anlæg drift renovering bispebolig 2017 2018 2019 2020 2021 Total

Budget 0 0 0 0 368 368 9-98

Indtægt 0 0 0 0 0 0 9-98

Løn 0 0 0 0 0 0 9-98

Afskrivning 0 0 0 0 0 0 9-98

Omkostning 0 0 0 0 0 0 9-98

I alt Projekt: Anlæg drift renovering bispebolig 0 0 0 0 -368 -368
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Evt. ændring i 

projektforudsætninger iflg. 

oplysning til KM 

 

Ingen ændringer i projektforudsætninger. 

 

Evt. ændring i 

projektperioden iflg. KM-

godkendelse 

 

Ingen.  

 

 

4.4.3. Anlægspuljeprojekt (AdF-regnskab) – Delregnskab 9/Formål 98 

 

4.4.3.1. Afsluttede projekter 

 

4.4.3.2. Igangværende projekter 

 

 

 

Rapportering: 

Igangværende projekt: Istandsættelse af bispeboligen 

Status for 

projektforløbet/delresultat 

ultimo året 

 

Arbejdet er sat i gang primo januar og forventes afsluttet medio april 

2022. 

Arbejdet forventes udført inden for den givne bevilling. 

Evt. ændring i 

projektforudsætninger iflg. 

oplysning til KM 

 

Ingen væsentlige ændringer i projektforudsætninger. 

 

Evt. ændring i 

projektperioden iflg. KM-

godkendelse 

 

Ingen. 

 

Tabel 4.4.3.2 Igangværende anlægsprojekter (AdF anlæg) Aalborg Stift  (t. kr.)

Projekt: Ålborg Stift renovering af bispebolig

2017 2018 2019 2020 2021 Total

Budget 0 0 0 0 2.552 2.552 9-98

Anskaffelse 0 0 0 0 0 0 9-98

Opskrivning 0 0 0 0 0 0 9-98

Nedskrivning 0 0 0 0 0 0 9-98

I alt Projekt: Ålborg Stift renovering af bispebolig 0 0 0 0 -2.552 -2.552
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4.5. Legatregnskaber 

 

 

4.6. Forvaltning af øvrige aktiver 

Aalborg Stift har ikke øvrige aktiver udover de ovenfor beskrevne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.5.1 Legater forvaltet af Aalborg Stift (t. kr.)

Legat: Legatet til fremme af meninghedslivet i Aalborg Primo Bevægelse Ultimo

Aktiver 791 -127 664

Passiver -791 127 -664

I alt Legat: Legatet til fremme af meninghedslivet i Aalborg 0 0 0

Legat: Frk. Gabels Legat for værdige og træng.syge i Aal Primo Bevægelse Ultimo

Aktiver 560 -53 507

Passiver -560 53 -507

I alt Legat: Frk. Gabels Legat for værdige og træng.syge i Aal 0 0 0

Legat: Provst Jacob Christian Beckers mindelegat Primo Bevægelse Ultimo

Aktiver 823 -121 702

Passiver -823 121 -702

I alt Legat: Provst Jacob Christian Beckers mindelegat 0 0 0

Legat: Jens Vares Legat Primo Bevægelse Ultimo

Aktiver 0 111 111

Passiver 0 -111 -111

I alt Legat: Jens Vares Legat 0 0 0

Forvaltede legat-aktiver i alt 2.175 -190 1.985
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4.7 Bi-regnskab vedr. bindende stiftsbidrag  

Der er i hvert stift nedsat et Stiftsråd (nedsat i henhold til bekendtgørelse nr. 95 om lov om folkekirkens 

økonomi af 29. januar 2020). Stiftsrådets hovedopgaver kan opdeles således: 

 At bestyre stiftsmidlernes forvaltning. Stiftsrådet bestyrer midlerne på menighedsrådenes 

vegne og fastsætter herunder en politik for udlån af stiftsmidlerne til de lokale kasser. 

Stiftsmidlerne, som består af kirkernes og præsteembedernes kapitaler udgør på landsplan ca. 

4,6 milliarder kr. 

 At udskrive og bestyre et bindende stiftsbidrag fra kirkekasserne til aktiviteter i de enkelte 

stifter. Det bidrag, som udskrives, kan ikke overstige 1 procent af den lokale ligning i de enkelte 

ligningsområder i stiftet. 

 

Stiftsrådet består af stiftets biskop, stiftets domprovst, 1 repræsentant for stiftets provster, 3 

repræsentanter for stiftets præster, samt 1 menighedsrepræsentant fra hvert provsti (for Lolland-

Falsters stift dog 2 menighedsrepræsentanter fra hvert provsti). 

Aalborg Stifts sammensætning af stiftsrådet er vedlagt som bilag.  

Stiftsrådet beslutter størrelsen og anvendelsen af det bindende stiftsbidrag udskrevet blandt stiftets 

kirkekasser. 

Det bindende stiftsbidrag kan anvendes på følgende aktiviteter i stiftet: 

1. Kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og præster 

2. Formidling af kristendom 

3. Udviklingsprojekter inden for undervisning, diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende, 

herunder analyser til forberedelse af sådanne projekter 

4. Mellemkirkeligt arbejde 
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4.7.1 Faglige resultater 

De planlagte og forventede aktiviteter har igen i år været præget af mange aflysninger på grund 

af covid-19. Arbejdet i de forskellige stiftsudvalg har af samme grund været stærkt reduceret. 

Stiftsrådet har derfor ikke opnået de forventede resultater. 

I lighed med tidligere år har stiftsrådet ydet støtte til bl.a. Folkekirkens Familiestøtte samt 

Læsø-ordningen. Der er således forsat præstelig betjening på Læsø, når den faste præst holder 

ferie og fridage. 

Det religionspædagogiske arbejde har høj prioritet. Den religionspædagogiske konsulent, som 

var ansat af stiftsrådet, tiltrådte i maj 2021 en anden stilling. Derfor skal stiftsrådet have 

igangsat ansættelsesproceduren efter en ny religionspædagogisk konsulent. 

Der har i 2021 været afholdt 3 møder i stiftsrådet. 

 

4.7.2 Den samlede økonomi  

Årets økonomiske resultat er et mindreforbrug på t.kr. 1.200. Mindre forbruget er hensat/finansieret af 

tidligere års overskud, således at regnskabet går i nul for året. Resultatet vurderes at være 

tilfredsstillende. Baggrunden for vurderingen er nærmere gennemgået senere i dette afsnit. 

Indtægten fra det bindende stiftsbidrag var i 2021 på t.kr. 4.089 (t.kr. 4.008 i 2020), hvilket svarer til 

0,6 % af udskrivningsgrundlaget i stiftet. Det bindende stiftsbidrag kan maksimalt udgøre 1% af 

udskrivningsgrundlaget i stiftet. 

Det bindende stiftsbidrag administreres af stiftet, og indgår i stiftets balance for fællesfondsaktiviteter i 

øvrigt, og der er således ikke udarbejdet en selvstændig balance for bidraget.  

Stiftsrådet kan overføre et eventuelt mindreforbrug fra år til år, opført som anden gæld på stiftets 

balance. En oversigt over Aalborg Stiftsråds overførsler er nærmere beskrevet i afsnit 4.2 

Bevillingsafregning. 

Årets økonomiske resultat på t.kr. 1.200 er sammensat som vist herunder i tabel 4.7.2.1. 
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Man kan se i tabel 4.7.5 at de mange Stiftsudvalg ikke har brugt deres budget i 2021, hvilket til dels 

skyldes Covid-19. 

Formål 75: Her er der et mindreforbrug i forhold til budgettet på t.kr. 340. Mindre forbruget skyldes 

bl.a. aflysning af stiftspræstestævnet i 2021.  

Formål 76: Her er der et mindreforbrug på t.kr. 1.021. Mindre forbruget skyldes bl.a. at stillingen som 

religionspædagogiske konsulent har været ledig siden 1. maj 2021 samt aflysning af aktiviteter i 

forbindelse med ungdomsarbejdet. 

Formål 77: Her er der et mindreforbrug på t.kr. 96. Mindreforbruget skyldes lavere aktiviteter i 2021, 

grundet covid-19. 

Formål 78: Et mindreforbrug på t.kr. 48. Mindre forbruget skyldes nedsat aktivitet i Det 

mellemkirkelige Stiftsudvalg på grund af covid-19. 

Formål 79: Et mindreforbrug på t.kr. 115. Mindreforbruget skyldes bl.a.  forskydninger i udbetaling af 

biskoppen rammebevilling. 

 

For Aalborg Stiftsråd er opsparede midler på t.kr. 3.429 som er resultatet er tidligere års mindreforbrug. 

 

Tabel 4.7.2.1 Bindende stiftsbidrag for Aalborg Stift 2021 - formålsopdelt (kr.)

Regnskab Budget Periodens

Formål 2021 2021 forskel

75 Kommunikation 584.780            925.000            -340.220         

76 Formidling 1.062.552         2.084.000         -1.021.448      

77 Udviklingsprojekter 855.277            951.500            -96.223           

78 Mellemkirkeligt 177.385            225.000            -47.615           

79 Andet 209.549            325.000            -115.451         

2.889.543      4.510.500      -1.620.957    

Finansiering i alt -2.889.543     -4.510.500     1.620.957     

-4.089.900       -4.089.900       -                  

-                   -420.600          420.600           

1.200.357         -                   1.200.357        

0 0 0

Bindende stiftsbidrag omkostninger i alt

Indtægter bindende stiftsbidrag

Dækning af merforbrug

Hensat overskud

Bindende stiftsbidrag i alt

Tabel 4.7.2.2 Resultatdisponering for Aalborg Stift 2021 (kr.)

Årets 

bidrag

Årets 

omkostninger

Årets 

resultat

Overført fra 

tidligere år 

Akkumuleret 

til videreførelse

36. Bindende stiftsbidrag -4.089.900 2.889.543 -1.200.357 -2.228.794 -3.429.151
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4.7.3. Forventninger til det kommende år 

4.7.3.1.Økonomiske rammer 

 

Stiftsrådet har den 11. februar 2021 fastsat den økonomiske ramme for Det bindende Stiftsbidrag 2022 

til uændret 0,6 % af den lokale ligning, hvilket svarer til kr. 4.029.457. Stiftsrådet har i 2022 budgetteret 

med et merforbrug på t.kr. 1.117, som dækkes af overførte mindreforbrug fra tidligere år.  

En del af mindreforbruget fra 2021, som skyldes covid-19, forventes anvendt i 2022 på gennemførelse 

af flere af de aflyste aktiviteter fra 2020 og 2021.  

 

4.7.4. Eksterne påvirkninger 

4.7.5. Detaljeret projektoversigt 
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Tabel 4.7.5 Bindende stiftsbidrag for Aalborg Stift 2021 - formålsopdelt (kr.)

Regnskab Budget Periodens

Formål 2021 2021 forskel

75 Kommunikation 584.780         925.000         -340.220        

Ikke specificeret -44.172            -                   -44.172            

1.3 Stiftspræstestævne -                   250.000           -250.000          

1.4 Stiftsmenighedsrådsmøde -                   80.000             -80.000            

1.6 Stiftsbiblioteket 4.355               25.000             -20.645            

1.1 Stiftsbogen 129.956           120.000           9.956               

1.5 Hjemmeside 400.000           400.000           -                   

1.6 Andre tilskud til kommunikation 50.000             50.000             -                   

3.0 Folkekirkens Asylsamarbejde 44.172             -                   44.172             

1.6 Stiftscentralen, bogindkøb 469                  -                   469                  

76 Formidling 1.062.552      2.084.000      -1.021.448     

Ikke specificeret -                   360.000           -360.000          

2.1 Religionspædagogiske konsulent 377.672           1.009.000        -631.328          

2.1 Stiftskonsulent - salmekundskab og l 503.393           515.000           -11.607            

Gymnasieevent 171.487           -                   171.487           

2.1Ungdomspræst-ungdomsarbejde 10.000             200.000           -190.000          

77 Udviklingsprojekter 855.277         951.500         -96.223          

Ikke specificeret 44.172             -                   44.172             

3.1 Tilskud til kurser (bevilget af stif -                   52.000             -52.000            

3.1 Andre tilskud (bevilget af stiftråde 489.595           132.500           357.095           

2.2 Øvrige stiftsudvalg -                   100.000           -100.000          

3.2 Diakoniudvalget 19.985             58.000             -38.015            

3.4 Informationstjenesten 150.000           150.000           -                   

3.5 Kirkemusikalsk stiftsudvalg 367                  30.000             -29.633            

3.6 Teologisk Voksenundervisning -                   30.000             -30.000            

3.12 Bibelselskabets Stiftsudvalg 410                  21.000             -20.590            

3.7 Religionspædagogisk Stiftsudvalg 13.183             80.000             -66.817            

3.8 Stiftsudv.vedr.Folkekirke go Religio 8.915               30.000             -21.085            

3.9 Stiftsudvalget for Unge og Kirke -                   40.000             -40.000            

3.11 Danske Sømands- og Udlandskirker 8.000               8.000               -                   

3.0 Folkekirkens Asylsamarbejde 98.385             180.000           -81.615            

3.0 Grøn Kirke 22.265             40.000             -17.735            

78 Mellemkirkeligt 177.385         225.000         -47.615          

Ikke specificeret -                   225.000           -225.000          

4.1 Ml.kir. Tilskud til rejser og venska 12.000             -                   12.000             

4.1 Ml.Kirk. Tilskud til projekter 31.343             -                   31.343             

4.1 Ml.Kirk. Tilskud til arrangementer 20.107             -                   20.107             

4.1 Ml.Kirk. Sekretærhonorar 21.262             -                   21.262             

4.1Ml.Kirk. Div. udgifter 92.674             -                   92.674             

79 Andet -2.679.994     -4.185.500     1.505.506      

Ikke specificeret -2.886.723       -4.510.500       1.623.777        

5.3 Andre udgifter 3.600               10.000             -6.400              

5.1 Stiftsrådets drift 593                  15.000             -14.407            

5.2 Biskoppens rammebev. (Tilsk. op til 202.536           300.000           -97.464            

-                  -                  -                  Bindende stiftsbidrag i alt
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4.8. Anvendt regnskabspraksis i fællesfonden 

 

Krav til regnskabsmæssigt materiale er beskrevet i bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget 

og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden. Kapitel 7 om aflæggelse af regnskab i bekendtgørelsen 

fastsætter de generelle krav til regnskabsaflæggelsen, konsolidering og revision. 

Årsregnskaberne udarbejdes under hensyntagen til tilgodehavender, forudbetalte og skyldige beløb 

m.v., så regnskabet giver et retvisende billede af indtægter og udgifter i det pågældende år samt af 

aktiver og passiver ved årets udløb. 

Fra 1. januar 2017 er internt køb og salg af varer og tjenesteydelser registreret særskilt. Sådanne interne 

transaktioner elimineres ved konsolidering af fællesfondens samlede regnskab. Internt køb og salg af 

IT-varer og –tjenesteydelser registreres særskilt fra 1. januar 2018. 

Fællesfondens regnskab er aflagt i henhold til de statslige regler for omkostningsbaserede regnskaber, 

jf. Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning med de undtagelser, der følger af 

fællesfondens særlige karakter. 

Værdiansættelse 

Fællesfondens aktiver omfatter bygninger, inventar, maskiner m.v. Udstyr og inventar optages under 

aktiver i regnskabet i henhold til de af Moderniseringsstyrelsens udfærdigede 

værdiansættelsesprincipper. 

Bygningerne er registreret i det administrative fællesskabs regnskab. Der anvendes statens princip for 

værdiansættelse og regnskabsmæssig behandling af ejendomme, hvor aktivet optages til kostpris 

fordelt på grundværdi og bygninger og opskrives med større renoveringer, udvidelser m.m. 

Grundværdien afskrives dog ikke, og bygningsværdien afskrives over 50 år.  Kostprisen for 

fællesfondens bygninger og grunde blev pr. 31. december 2010 sat til den i 2010 udmeldte offentlige 

ejendomsvurdering for 2009. 

Immaterielle og materielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og 

nedskrivninger. Der aktiveres kun IT-enkeltaktiver med en kostpris på 50.000 kr. eller derover og med 

en forventet levetid på mere end ét år. IT-udstyr under 50.000 kr. straksafskrives. 

Alle aktiver afskrives lineært over følgende perioder: 

Bygninger m.v. 

Grunde og arealer:     Ingen afskrivninger 

Bygninger:      50 år 

Almindelige installationer:     20 år 

Særlige installationer:     10 – 20 år 

Indretning af lejede lokaler:     10 år eller kontraktens varighed 
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Øvrige 

Inventar:      3 år 

Programmel:      3-8 år 

IT-hardware:      3 år 

 

 

I forbindelse med investeringer af fællesfondens likvider, er den planlagte tidshorisont tre år. Derfor 

anvendes finansielle anlægsaktiver og ikke omsætningsaktiver. Der investeres i obligationer. 

Obligationer optages til købsværdi på balancen. Når obligationer sælges eller udtrækkes indgår en 

gevinst/et tab målt i forhold til købsværdien i årets resultat. Er der ved køb/salg en vedhængende 

renteudgift/indtægt så indgår denne også i årets resultat ved købs-/salgstidspunktet, svarende til de 

skattemæssige regler for håndtering af vedhængende rente. Ved årets udgang beregnes/reguleres 

urealiseret kursgevinst/-tab på obligationsbeholdningen, dvs. forskellen mellem den bogførte 

købsværdi og den aktuelle kursværdi. Den urealiserede kursgevinst/-tab indgår i driftsresultatet, og på 

særskilt egenkapitalkonto. Finansielle anlægsaktiver er registreret i det administrative fællesskabs 

regnskab.  

Fællesfondens egenkapital udgøres af egenkapitalen primo tillagt årets resultat, eventuelle 

reserveringer (Pensionsforpligtigelsen, igangværende projekter samt videreført fri egenkapital i 

fællesfondens institutioner) samt forskydninger i balancen. Gældsforpligtelser omfatter skyldige 

feriepengeforpligtelser, skyldigt over-/merarbejde og evt. forpligtelser i forbindelse med 

åremålsansættelse. Pensionsforpligtelsen er registreret i det administrative fællesskabs regnskab. 


