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Diæter, befordringsgodtgørelse, refusion af udlæg og time-dagpenge til 

medlemmer af stiftsrådet og de nedsatte kirkelige udvalg under stiftsrådet. 

 

Stiftsrådet: 

Der tilkommer medlemmerne af stiftsrådet diæter og befordringsgodtgørelse i 

overensstemmelse med de regler der er fastsat i bekendtgørelse nr. 1427 af 30. 

november 2016 om diæter mv. til medlemmer af menighedsråd, provstiudvalg, 

budgetudvalg og stiftsråd. 

Dette indebærer at der tilkommer alle valgte medlemmer af stiftsrådet diæter og 

befordringsgodtgørelse efter de regler der er fastsat i bekendtgørelsens §§ 14 og 15. 

Fødte medlemmer (biskop og domprovst) har ikke ret til diæter, men 

befordringsgodtgørelse efter de almindelige befordringsregler. 

Årsagen til at fødte medlemmer ikke har ret til diæter skal findes i det forhold at det 

er almindeligt antaget at der ikke tilkommer offentligt ansatte diæter for deltagelse i 

møder som er en del af deres arbejde. Offentligt ansatte har derimod ret til 

befordringsgodtgørelse og time-/dagpenge efter de almindeligt gældende regler 

herom. 

De udpegede medlemmer i henhold til stiftsrådets forretningsorden må der i mod, i 

denne sammenhæng, sidestilles med de valgte medlemmer, idet ingen bestemt 

repræsentant for kirkefunktionærerne er medlem af stiftsrådet. De pågældende skal 

udpegedes og det står dem frit for at afslå udpegningen. Hvervet som medlem af 

stiftsrådet er altså ikke en tjenstlig forpligtigelse for de pågældende. 

 



Ovennævnte indebærer at: 

 der tilkommer de valgte menighedsrådsmedlemmer, de valgte præster, den 

valgte provst og den udpegede observatør diæter og befordringsgodtgørelse i 

henhold til bekendtgørelsens §§14 og 15 (udgifterne afholdes af 

stiftsadministrationens bevilling) 

 

Budgetsamråd: 

For deltagelse i møder, indkaldt af budgetfølgegruppen, tilkommer der det læge 

stiftsrepræsentant diæter og befordringsgodtgørelse i overensstemmelse med §§ 14 

og 15 i bekendtgørelse nr. 1427 af 30. november 2016 om diæter mv. til medlemmer af 

menighedsråd, provstiudvalg, budgetudvalg og stiftsråd. 

Udgifterne afholdes af stiftsadministrationens bevilling. 

 

Det mellemkirkelige stiftsudvalg: 

Der tilkommer de læge stifts-, præste- og provsterepræsentanter diæter og 

befordringsgodtgørelse i overensstemmelse med §§ 14 og 15 i bekendtgørelse nr. 1427 

af 30. november 2016 om diæter mv. til medlemmer af menighedsråd, provstiudvalg, 

budgetudvalg og stiftsråd. 

Udgifterne afholdes af stiftsadministrationens bevilling. 

Biskoppen har ikke ret til diæter, men befordringsgodtgørelse efter de almindelige 

befordringsregler. 

 

De kirkelige udvalg under stiftsrådet: 

Udvalgene under stiftsrådet er ikke omfattet af bekendtgørelse nr. 1427 af 30. 

november 2016 om diæter mv. til medlemmer af menighedsråd, provstiudvalg, 

budgetudvalg og stiftsråd. 

For de af biskoppen udpegede præste- og provstemedlemmer kan deres deltagelse i 

udvalgsarbejdet betragtes som en del af deres arbejde. De læge medlemmers 

deltagelse i udvalgsarbejdet må betragtes som frivilligt. Observatører fra Dansk Kirke 

i Sydslesvig sidestilles med de danske præster i befordringsmæssig sammenhæng. 

 

 



Ovennævnte indebærer at: 

 der tilkommer de udpegede præster og provster time-/dagpenge og 

befordringsgodtgørelse efter de almindelige regler om time-/dagpenge og 

befordringsgodtgørelse til præster og provster (udgifterne afholdes som 

anden tjenstlig kørsel af præstebevillingen. Lav sats.) 

 der tilkommer de læge medlemmer befordringsgodtgørelse med lav takst, jf. 

princippet i punkt 21.3.5.6 om fremmede tjenesteydelser i PAV (udgifterne 

afholdes af stiftsbidraget). Rimelige udlæg i forbindelse studierejser dækkes efter 

dokumentation for afholdte udgifter. Moderniseringsstyrelsens takster for time-

/dagpenge, med fradragsbeløbene for måltider, danner den øvre grænse for 

refusion pr. dag og pr. person. 

 der tilkommer observatører fra Dansk Kirke i Sydslesvig (DKS) time-/dagpenge 

og befordringsgodtgørelse efter de almindelige regler om time-/dagpenge og 

befordringsgodtgørelse til præster i DKS (udgifterne afholdes af DKS) 

 

 Fremsendes til bogholderiet t.v.f. 
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