Alle menighedsråd og provstier
Folkekirkens Forsikringsenhed

Forsikringsbidrag for de lokale kasser i 2017
Kirkeministeriet udmelder med vedlagte oversigt (bilag 1) forsikringsbidraget
fordelt på sogne for 2017.
Opkrævning af forsikringsbidrag sker direkte til den enkelte kasse, dvs. menighedsrådene. Forsikringsbidraget opkræves kvartalsvis forud af Folkekirkens
Administrative Fællesskab ved Lolland-Falster Stift.

Grundlag for beregning
Fordelingen af forsikringsbidraget er sket på baggrund af to parametre:
1. Udskrivningsgrundlag i kommunen
2. Antal folkekirkemedlemmer i sognet

Forsikringsordning
Det samlede forsikringsbidrag for de lokale kasser er for 2017 sat til 58,6 mio.
kr. mod 67,9 mio. kr. i 2016.
En eventuel mindreudgift ved færre skader vil komme de lokale kasser til gode
ved opkrævning af bidraget for forsikringsudgifter. Tilsvarende gælder det, hvis
skadesudgifterne overstiger det budgetterede beløb, at der i de følgende år opkræves et højere bidrag. Ordningen vil over årene hvile i sig selv.
Skadesudgifterne har i 2015 været væsentlig mindre end i et gennemsnitligt
skadesår, og forsikringsbidraget for budgetåret 2017 er reduceret med 9,3 mio.
kr. svarende til et fald på ca. 14 pct. i forhold til i 2016.
Forsikringsbidraget for 2017 vil ikke efterfølgende blive ændret som følge af
større udgifter i 2016. Eventuelle mindreudgifter eller merudgifter for 2016 vil
indgå i beregningen for forsikringsbidraget for 2018-2020.
Provstiet er dækket af forsikringsordningen ved bidraget fra provstiets sogne,
hvis et provstikontor ikke har lokaler i et sogns præstegård eller sognegård
men i egne lokaler. Øvrige folkekirkelige institutioner – herunder fælleskrematorier – administreret af et eller flere menighedsråd er ligeledes dækket af den
nuværende forsikringsordning og dermed menighedsrådendes forsikringsbidrag.
Med venlig hilsen
Martin Løvenkjær-Pearson
Chefkonsulent

Frederiksholms
Kanal
2121
nchaasFrederiksholms
Frederiksholms
Kanal
Ka1220
nal København
Postboks
21
2123 K
www.km.dk
Postboks
1015
København
2123 K
1015 København K
www.km.dk
Telefon 3392 3390
www.km.dk
Telefax 3392 3913
e-post

km@km.dk

Dokument nr.: 38933/16
Dette dokumentnr. bedes oplyst ved
henvendelse til Kirkeministeriet

Dato: 31. marts 2016

