Til Helsingør Stiftsråd
Att. Søren Ødum Nielsen, Formand for Helsingør Stiftsråd

Kirkeministeriet har modtaget Helsingør Stiftsråds henvendelse af 7. august
2018 vedrørende forståelsen af § 17, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1427 af 30. november 2016 om diæter m.v. til medlemmer af menighedsråd, provstiudvalg,
budgetudvalg og stiftsråd m.v. samt til bygningskyndige deltagere i synsforretninger (diætbekendtgørelsen).
Helsingør Stiftsråd anmoder Kirkeministeriet om at oplyse, hvorvidt det er muligt i medfør af diætbekendtgørelsens § 17, stk. 3, at yde befordringsgodtgørelse og diæter til de af stiftsrådet nedsatte udvalg til varetagelse af det kirkelige arbejde i stiftet, eller om det udelukkende er medlemmer af Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg, som kan modtage befordringsgodtgørelse og diæter.
Kirkeministeriet skal i den anledning oplyse, at stiftsrådet fastlægger stiftets
udvalgsstruktur, herunder hvorvidt der skal nedsættes et særskilt udvalg til varetagelse af det mellemkirkelige arbejde på stiftsniveau, jf. lov om folkekirkens
økonomi § 23 a, stk. 6. Såfremt stiftsrådet ikke nedsætter et mellemkirkeligt
stiftsudvalg, varetager stiftsrådet selv det mellemkirkelige arbejde på stiftsniveau. Det følger af § 7, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 740 af 13. juli 2009 om
folkekirkens deltagelse i mellemkirkeligt arbejde.
Det mellemkirkelige arbejde på stiftsniveau skal således enten varetages af et
særskilt nedsat udvalg eller af stiftsrådet.
Diætbekendtgørelsens § 17, stk. 3, indeholder alene adgang til at yde diæter og
befordringsgodtgørelse til de læge stiftsrepræsentanter, præsterepræsentanter
og provsterepræsentanter for deltagelse i et mellemkirkeligt stiftsudvalg, hvorimod der ikke er adgang til at udbetale diæter og befordringsgodtgørelse til
disse personer i forbindelse med deltagelse i udvalgsmøder i andre udvalg nedsat af stiftsrådet.
Såfremt det mellemkirkelige arbejde på stiftsniveau varetages af stiftsrådet,
ydes diæter og befordringsgodtgørelse efter bestemmelsen i diætbekendtgørelsens § 17, stk. 1.
Med venlig hilsen

Christian Stigel
fuldmægtig
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