TIDSPLAN 2021
FOR BUDGET OG REGNSKAB
PLANLÆG
MØDER

TIDSFRIST

MENIGHEDSRÅD

PROVSTI/
PROVSTIREVISOR/
KIRKEMINISTERIET

Februar-marts

1. APRIL

Rådsmøde hvor regnskab 2020 er godkendt.
I referat er anført det godkendte regnskabets
stempel (dato og nøjagtig tidspunkt).
Godkendt regnskab er sendt elektronisk til
provstiet fra Økonomiportalen og lagt i
dataarkivet sammen med referat i pdf-format
og regnskabsmaterialer.

15. APRIL

Provstiudvalget har udmeldt foreløbige driftrammer for
2022 i Økonomiportalen og pr e-mail.

31. MAJ

Kvartalsrapport for 1. kvartal er godkendt på
møde og sendt til provstiet og kan lægges i
dataarkivet.

April-maj

1. JUNI

Menighedsmøde hvor aktiviteter og budget for
kommende år er drøftet i dialog med
menigheden.

April – maj

15. JUNI

Menighedsrådet har afleveret foreløbig budget
for 2022 til provstiet i Økonomiportalen. Budget
må ikke udvise underskud. Ekstra ønsker til
driftsramme skrives på bilag 5.

Juli
ANO 10112020

Kirkeministeriet udmelder kirkeskat for 2022

31. AUGUST

Kvartalsrapport for 2. kvartal er godkendt på
møde og sendt til provstiet.

8. SEPTEMBER

BUDGETSAMRÅD

Provstiudvalget holder Budgetsamråd med
menighedsråd i Stevns kommune

9. SEPTEMBER

BUDGETSAMRÅD

Provstiudvalget holder Budgetsamråd for menighedsråd i
Faxe kommune

15. SEPTEMBER

Endelig budget 2022 er udmeldt i Økonomiportalen og
pr. e-mail til hvert menighedsråd.
Ligningsbeløb sendt til respektive kommuner

15. SEPTEMBER

Provstirevisor har behandlet alle regnskab for 2019 og lagt
protokollat i menighedsrådenes dataarkiv.
(protokollat lægges i dataarkiv fra august, så hold øje
med dataarkivet)

15.9-14.10

15. OKTOBER

Provstirevisors protokollat og evt. bemærkninger
for regnskab 2020 er behandlet på møde og
skrevet i referat.
Referatet er lagt i dataarkivet.

20. 10

15. NOVEMBER

15.9-14.11

15. NOVEMBER

ANO 10112020

Provstiudvalget har behandlet og godkendt/afvist
kirkekassernes regnskab for 2020. Referat med udvalgets
beslutning er lagt i dataarkiv
Menighedsrådene har behandlet provstiets
udmelding til budget 2022. Evt. rettelser tilføjes
budgettet og endelig budget fremsendes til

provstiet i Økonomiportalen og lægges i
dataarkivet.
15.11-31.12
December 2021

ANO 10112020

30. NOVEMBER

Kvartalsrapport for 3. kvartal godkendes på
mødes og sendes til provstiet.
Offentliggørelse af Regnskab 2020 på sogn.dk og
provsti.dk

