
Rettelse	til	Økonomiske	forslag.	

Rettelse – pr. 28.5.2018 – Vigtigt ! 
Det med kursiv er rettet. 
 
Økonomiske forslag: 
  
1. Ny plan for løn og arbejdsvilkår 

a. Med virkning fra ferieåret, som starter 1. maj 2018, øges antal feriedage med 5 
dage, så ferie i alt udgør 6 uger. Ferie skal sikre at præsten rekreerer sammen med 
sin familie, derfor skal ferie afholdes og kan ikke udbetales. Efter aftale med lokal 
pastoral komite kan 1 uges ferie overføres til efterfølgende ferieår, men der kan ikke 
akkumuleres mere end 1 uges ferie til overførsel. 

b. Fremtidig lønregulering følger regulering af præster i folkekirken, dog med et års 
forsinkelse. Lønreguleringsprocent for præster i Folkekirken, som offentliggøres 
med en foreløbig regulering i december og en endelig regulering i april oplyses til  
landsmødet som lønregulering for det kommende år. 

c. Med virkning fra 1.1.2019 hæves arbejdsgivers indbetaling til pension til 17%, så 
den samlede indbetaling til pension bliver på 20%. Indbetaling til pension fordeles 
på præsten 3 %, Hovedkassen 8 % og menigheden 9 %. 

d. Med virkning fra 1.1.2020 øges kontantlønnen ekstraordinært med 10.000 kr. årligt. 
e. Med virkning fra 1.1.2021 øges kontantlønnen ekstraordinært med 10.000 kr. årligt. 

 
2. Ansatte præsters kontantløn forhøjes med 350 kr. (ca. 1,5 %) fra 1. januar 2019 til 
25.250 kr. pr. måned. (Såfremt forslag 1 vedtages, anvendes forslag 1b til regulering). 
Ansatte præsters egen indbetaling til pensionsforsikring udgør 3 %.  
Følgende takster følger den fastsatte kontantløn: 
 a. Feriepenge udgør 1,5 % af kontantlønnen og udbetales pr. 1. maj. 
 b. Under forudsætning af vedtagelse af forslag nr. 1 udgør pensionspræmien for 

ordinerede og lokalpastorer 20 % af bruttolønnen (kontantløn samt taksering (15%) 
af præstebolig). Heraf betaler præsten 3 %, Hovedkassen 8 % og menigheden 9 %. 

 c. Ansatte præster har fri embedsbolig. Følger ”Skats taksering.” 
 d. Der ydes godtgørelse, hvis den årlige udgift til skat af boligens værdi og til 

opvarmning af bolig overstiger en måneds kontantløn. 
 e. Funktionstillæg for distriktsforstandere udgør 17,25 % af kontantlønnen. 
 
3. Kontingent til Landskirken for 2018 fastsættes uændret til 300 kr. pr. bekendende 
medlem og 150 kr. pr døbte medlemmer over 18 år. Betales af den enkelte menighed til 
Hovedkassen. 
 
4. Fælles kollekter for Metodistkirken i Danmark: 
a. En søndag i november 2018 til uddannelse af præster. 
b. Juleaften 2018 til Verdens Fattigste.  
c. En søndag i februar 2019 til baltiske præsters lønforhold. 



d. En søndag i maj 2019 til Mission.  
	


