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Telefonordninger for præster i Haderslev Stift

Præsters kontaktbarhed på telefon
Indledning:
Mobiltelefoner har skabt nye vilkår for præster, og samtidig kan skattereglerne
påvirke valg af betalingsmodeller.
Dette udvalgsarbejde har handlet om telefoni, om at være kontaktbar, at mennesker
skal kunne komme i kontakt med en præst og præsten skal samtidig have ret til ro og
fritid.
Præster kan være optaget af samtaler, møder, samvær med familien mv. Der skal
derfor på præsters telefon være telefonsvarer. Telefonsvareren skal aflyttes jævnligt i
dagtimerne og eventuelle beskeder besvares.
Præster har kun en forpligtelse til at være til rådighed - også via telefon – på fridage
og friweekender, hvis tjenesten nødvendiggør det, det vil sige f.eks. hvis der sker en
større ulykke eller et terrorangreb.1
Præster er ikke forpligtet til at være til rådighed - heller ikke telefonisk - på feriedage
og særlige feriedage.
Det skal altid være muligt at få kontakt med folkekirken via en præst.
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I forbindelse med fridage og friweekender skal der i hvert provsti være mindst en
præst, der er til rådighed. Det er provstens opgave at sørge for at fridagene er fordelt
så dette er en mulighed.
Den præst, der er til rådighed i et provsti, skal ikke indgå aftaler for kolleger om
bisættelser eller begravelser og derfor ikke have adgang til kollegers kalender. Der er
alene tale om, at henvendelser, der ikke tåler udsættelse, kan rettes til den præst i
provstiet, der er til rådighed.
Nogle præster synes, det er enklere at tage telefonen og få aftaler fastlagt – også på
deres fridage. Det er et valg præsten selv træffer. Der vil ikke blive bevilget en
erstatningsfridag, hvis præsten vælger at tage telefonen på fridage, men det er en del
af præstens egen arbejdstilrettelæggelse.
Den eller de præster, der har fridag eller friweekend indtaler følgende eller lignende
telefonbesked på telefonsvareren:
Dette er sognepræst xx telefonsvarer. Jeg har fri (dag/dage) og træffes igen (dag). Drejer det
sig om noget uopsætteligt kan man kontakte sognepræst xx på telefon (telefonnummeret).
Drejer det sig om fastlæggelse af bisættelser og begravelser læg da en besked efter klartonen
eller send en mail til xxx@km.dk, så vender jeg tilbage hurtigst muligt (dag). Tak.
Afvikler man ferie eller særlige feriedage henviser man via telefonsvarer til den
præst, der passer embedet i ens fravær. Af den ferierendes telefonsvarer skal fremgå
hvem der passer embedet under ferien

Præsters telefon
Præster kan vælge at have fri telefon – skattepligtig - eller en arbejdstelefon - skattefri.
En skattefri arbejdstelefon forudsætter normalt at præsten har en privat telefon, som
anvendes til alle private samtaler.
Præster kan vælge at have en fastnettelefon og/eller en mobiltelefon. Med de
nuværende skatteregler er en fastnettelefon altid omfattet af fri telefon ordningen.
Vælger præsten fri telefon (fastnettelefon og/eller mobiltelefon) betaler
menighedsrådet indkøb af telefon, abonnements- og samtaleudgifter både
arbejdsrelaterede og private. Fri telefon er skattepligtig for præsten.
Sognepræsten får et EU abonnement, som dækker mobiltelefoni i DK og EU.
Sognepræsten betaler alle kvartalsudgifter der overstiger 450 kr., samt alle private
køb og donationer som måtte foretages via mobiltelefonen ( Menighedsrådet betaler
altså abonnementsudgiften (pt. årligt 1.050 kr) og for samtaleudgifter og dataforbrug

der ikke måtte være med i abonnementet med op til 1.800 kr. årligt. I alt udgør
værdien af ordningen for præsten op til kr. 2.850 kr. årligt).
Vælger præsten arbejdstelefon (mobiltelefoner), betaler menighedsrådet indkøb af
telefon, abonnements- og samtaleudgifter, dog kun arbejdsrelaterede – se nedenfor.
Det er en forudsætning for skattefriheden, at præstens brug af telefonen er nødvendig
for at kunne udføre arbejdet, at præsten udfylder en tro- og loveerklæring om kun at
bruge telefonen arbejdsmæssigt, bortset fra enkeltstående private opkald til og fra
telefonen, ligesom arbejdsgiver skal føre kontrol med, at telefonen ikke bruges privat.
Sognepræsten får et EU abonnement, som dækker mobiltelefoni i DK og EU.
Sognepræsten betaler evt. alle kvartalsudgifter ud over selve abonnementsudgiften.
Telefonen må ikke benyttes til private formål, herunder køb eller donationer.
Menighedsrådets kasserer skal kontrollere telefonregningen, og orientere provsten,
som repræsentant for arbejdsgiver, i tilfælde af at der forekommer forbrug ud over
den faste abonnementsudgift, herunder donationer mv.
Provsten undersøger i givet fald om telefonudgifterne er af privat karakter, i strid
med den afgivne tro og love erklæring. Er dette tilfældet træffer biskoppen, efter
indstilling fra provsten, afgørelse om hvorvidt og fra hvilket tidspunkt sognepræsten
overgår til en fritelefon ordning med beskatning.

Ovenstående telefonordning for præsterne i Haderslev stift er behandlet og
godkendt af Landemodet på møde den 4. september 2020.

